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Uwagi wstępne 
 

Rok 2018 przyniósł zmiany personalne w funkcjonowaniu Biblioteki 
Uniwersyteckiej (BU), spośród których największe znaczenie miała zmiana na 
stanowisku dyrektora. Funkcję tę – po 23 latach - przestał pełnić dr Henryk Suchojad 
w związku z przejściem na emeryturę. Z dniem 1 grudnia Rektor Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach powołał na stanowisko Dyrektora BU mgra Andrzeja 
Antoniaka, a na stanowisko Wicedyrektora ds. Organizacji Informacji Naukowej  
mgr Karolinę Wichę. W strukturze organizacyjnej BU na koniec 2018 roku 
funkcjonowało 11 komórek organizacyjnych. Niektóre z nich podzielone są na sekcje 
bądź posiadają specjalistyczne pracownie. Mamy jednak świadomość, że nie jest to 
ostateczny kształt struktury: wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami, 
zadaniami  czekającymi nas w związku z potrzebami środowiska uczelnianego, 
wymianą pokoleniową czy postępem technologicznym, Biblioteka będzie musiała się 
zmieniać, dostosowywać do swej przeobrażającej się roli oraz elastycznie  

i kreatywnie reagować na pojawiające się szanse, zagrożenia czy wyzwania. 
Niezależnie od formalnej struktury organizacyjnej, w roku sprawozdawczym 
funkcjonowały w BU także zespoły zadaniowe powołane do realizacji określonych 
celów i rozwiązywania bieżących problemów. 

 
W roku 2018 kontynuowano wiele prac realizowanych w latach poprzednich. 

Zaliczyć do nich należy przede wszystkim działania, związane z pełnym 
wykorzystywaniem możliwości stwarzanych przez system biblioteczny Aleph.  
W zakresie gromadzenia zakładano dalszy rozwój zakupu celowego literatury polskiej 
i zagranicznej, dalsze porządkowanie zbiorów (w tym zasobu dubletów),  rozbudowa 
zasobów elektronicznych, w tym rozbudowa własnego zasobu wchodzącego w zakres 
Biblioteki Cyfrowej UJK. Opracowana została część retrospektywna  
(lata 2011 – 2014) w aktualizowanej na bieżąco bazie pt. Bibliografia dorobku 
naukowego, publicystycznego i literackiego pracowników UJK oraz afiliowanych 
publikacji doktorantów i studentów1. Z zadaniami związanymi z dostępem do 
źródeł elektronicznych wiązało się oczekiwanie dalszego wzrostu wykorzystywania 
głównie czasopism elektronicznych, ale i innego typu źródeł, do których Biblioteka 
organizowała dostęp, a także uaktywnienia wydziałów w przyjmowaniu oferty 
składanej przez Bibliotekę w zakresie szkoleń z tego zakresu. 

 
Zgodnie z zarządzeniem nr 76/2018 Rektora UJK, Bibliotece powierzono  

w roku sprawozdawczym prowadzenie Repozytorium Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego. W roku 2018 rozpoczęto również działania mające na celu 
wdrożenie identyfikatora ORCID dla pracowników UJK (zarządzenie nr 71/2018 
Rektora UJK). Wyznaczeni pracownicy Biblioteki świadczą pomoc dla nauczycieli 
akademickich UJK2 w zakresie rejestracji i obsługi indywidualnego konta w Systemie 
Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego powiązania z kontem Systemu ORCID 
i ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on 
(zarządzenie nr 96/2018 Rektora UJK). 

 

                                                 
1 Baza od 2011 roku opracowywana jest przez Bibliotekę Uniwersytecką w Kielcach.  
2 Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach stosunku 

pracy w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, o których jest mowa w art. 114 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). 
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Wzorem roku poprzedniego aktywnie starano się o pozyskiwanie zewnętrznych 
środków finansowych. Dlatego ważnym obszarem działalności Biblioteki była też 
realizacja zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę. Na ten cel 
Biblioteka pozyskała w 2018 roku środki od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w wysokości 513 447, 00 zł. Realizowano 6 zadań. (umowa nr 635/P-DUN/2017 oraz  
nr 588/P-DUN/2018).  

 
Na szczeblu ogólnopolskim Biblioteka Uniwersytecka (od 15 lat) współpracuje 

z Centrum NUKAT, uczestnicząc we współtworzeniu katalogu centralnego NUKAT 
(Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny) oraz języka haseł przedmiotowych KABA. 
Obecnie jest on tworzony przez ponad 160 bibliotek z całej Polski. W czołówce 
najwięcej katalogujących instytucji bibliotecznych znajdują się te, które 
wprowadzają ponad 10 tys. rekordów rocznie. W 2018 roku BU znalazła się w tym 
gronie, wprowadzając 10 051 rekordów i zajmując tym samym 7 miejsce. 

 
Podjęto szereg działań w obszarze nauki, edukacji i kultury mających na celu 

promocję Biblioteki wśród społeczności akademickiej oraz mieszkańców regionu 
świętokrzyskiego. W roku 2018 Biblioteka zorganizowała lub była 
współorganizatorem 45 wydarzeń o charakterze naukowym, edukacyjnym  
i kulturalnym. Kontynuowano akcję oprowadzania grup zorganizowanych po gmachu 
i prezentowano zasoby oraz funkcjonalności Biblioteki. Oprowadzono łącznie 1085 
osób w 54 zorganizowanych grupach (w tym 142 osoby  w 13 grupach oprowadzono  
w języku angielskim.) Łącznie 1535 użytkowników spoza UJK (nie będących 
studentami, doktorantami, pracownikami) skorzystało w roku 2018 z oferty 
Biblioteki Uniwersyteckiej  (z wyłączeniem korzystania z księgozbioru), tj. m. in. 
udział w wystawach, wykładach, spotkaniach naukowych i popularnonaukowych, 
warsztatach, zwiedzaniu gmachu. Starając się popularyzować Bibliotekę wśród 
obecnych i przyszłych studentów UJK współpracowano z Działem Nauki i Współpracy 
z Zagranicą UJK oraz Biurem Wymiany Studentów i Doktorantów UJK. W ramach tej 
współpracy przyjęto 18 wizyt w Bibliotece gości i delegacji zagranicznych z 
Ukrainy, Rosji, Gruzji, Bułgarii, Chin, Japonii, Włoch oraz zorganizowano Orientation 
Days w Bibliotece dla studentów z zagranicy. 

 

Współpracowano również z Biurem Promocji UJK, na bieżąco informując 
społeczność Uczelni o wydarzeniach kulturalnych i naukowych odbywających się w 
Bibliotece poprzez aktualności na bibliotecznych oraz uniwersyteckich stronach 
www, komunikaty e-mailowe oraz portal społecznościowy Facebook. 

 
Niezmiennie zainteresowaniem wśród kadry naukowo-dydaktycznej UJK oraz 

lokalnych i regionalnych instytucji nauki i kultury cieszy się nowoczesne zaplecze, 
wysoki standard oraz jakość oferowanych usług i pomieszczeń. Warto w tym miejscu 
podkreślić, że atutem Biblioteki jest kadra biblioteczna. Pracownicy BU prowadzą 
działalność naukową i dydaktyczną, są autorami publikacji, uczestniczą  
w ogólnopolskich konferencjach naukowych, seminariach, warsztatach i szkoleniach. 
Ich kompetencje pozwoliły na wykonanie w 100 proc. wyznaczonych kierunków prac 
w roku sprawozdawczym. 
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I.  GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW: 

 

Zgodnie z założeniami planu, w bieżącym roku gromadzenie i uzupełniane 
zasobu odbywało się w oparciu o dotychczasowe zasady. Szczególny nacisk kładziono 
na zakup literatury  potrzebnej  w procesie dydaktycznym. W ramach budżetu, 
kupowano nowości wydawnicze i uzupełniano księgozbiór o wydawnictwa 
wielotomowe czy seryjne, nabywano publikacje regionalne, nowości wydawnicze 
spełniające kryteria prac naukowych. Zakupów dokonywano w ramach 

przeznaczonych na ten cel środków własnych w wysokości 126 484,84 zł. 

Kontynuowano umowę na dostęp czasowy do ibuków za kwotę 10.057,82 zł. Wyboru 
178 tytułów dokonano w porozumieniu z pracownikami Biblioteki Filii w Piotrkowie 
Trybunalskim. Realizowano dezyderaty kadry naukowej na publikacje polskie i 
zagraniczne. Podjęto szereg kroków w celu propagowania tego rodzaju aktywności 
wśród pracowników naukowych.  Podjęto współpracę z nowymi hurtowniami. Wiele 
wysiłku skierowano na pozyskiwanie publikacji autorstwa pracowników naukowych 
UJK, szczególnie braków z lat 2011-2014. Przy tej okazji nawiązano wiele kontaktów  
z instytucjami z regionu, co w przyszłości może zaowocować współpracą.  Do zbiorów 
przyjęto podarowane książki od pracowników UJK oraz wielu  instytucji. Znaczna 
część darów pochodziła z wymiany dubletami i drukami zbędnymi między 
bibliotekami naukowymi. W ten sposób udało się powiększyć kolekcję druków  
II obiegu o 100 voluminów.  Zakończono selekcję i zewidencjonowano spuściznę  
prof. A. Brodzkiej-Wald. Dokończono przenumerowanie i ponowne opracowanie 
zbiorów kartograficznych. W dalszym ciągu trwała selekcja i wprowadzanie do 
inwentarza daru po zlikwidowanej Bibliotece Polskiej w Brukseli. W ramach 
gospodarki dubletami i drukami zbędnymi wpłynęły do bazy 1773 voluminy. Na 
podstawie złożonych zamówień przekazano w ramach wymiany drukami zbędnymi  
z innymi bibliotekami 7021 voluminy. Komisja ds. Skontrum złożyła protokół 
zakończonego skontrum w zakresie sygnatur 1-225.500. Przeprowadzono 
ubytkowanie ujawnionych w skontrum braków i zniszczonych książek, zgodnie  
z protokołami ubytków. Rozpoczęto w listopadzie skontrum zgodnie  
z zatwierdzonym harmonogramem. Obejmuje ono sygnatury w zakresie  
483501-490.000, do tej pory jeszcze nie kontrolowane. W przygotowaniu jest arkusz 
do skontrum wydawnictw ciągłych i czasopism.  
 

1. Stan ilościowy zbiorów: 

W 2018 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: 
 

 8 620 egzemplarzy wydawnictw zwartych, w tym: 

  o 2 708 uzyskanych drogą kupna z środków własnych 

o 5 325 uzyskanych poprzez dary 

o    587 uzyskanych z innych środków 

  570 roczników wydawnictw ciągłych, w tym: 
o 408 egz. wydawnictw regularnych polskich 

o 128 egz. wydawnictw nieregularnych polskich 

o   23 czasopisma zachodnie 
o   11 czasopism rosyjskich 

  297 roczników czasopism uzyskanych poprzez dary 
  520 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych 
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W tym samym czasie ubytkowano: 

 380 egz. z inwentarza głównego wydawnictw zwartych  

   89 roczników z księgi inwentarzowej wydawnictw ciągłych 

Stan zbiorów na dzień 31.12.2018 r. wynosił: 

 508 892 egz. wydawnictw zwartych 
  71 356 roczników wydawnictw ciągłych 

  11 640 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych 

 
Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w roku 2018 wynosiła: 

 570 tytułów w tym: 

o 536 tyt. czasopism polskich 
o 34 tyt. czasopism zagranicznych 

 
2. Wartość pozyskanych zbiorów: 

Ogółem wartość księgozbioru uzyskanego drogą zakupu oraz darów wyniosła: 

 559 245,14 zł w tym: 

o 126 484,84 zł zakup wydawnictw zwartych (środki własne) 

o 180 000,00 zł zakup wydawnictw zwartych (środki zewnętrzne) 

o 159 075,10 zł zakup wydawnictw ciągłych, w tym: 
 75 388,83 zł wyd. polskie 
 83 686,27 zł wyd. zagraniczne 

o 768,36 zł zakup jedn. inw. zbiorów specjalnych 

o 92 916,84,00 zł dary, w tym: 

 81 812,84 – wydawnictwa zwarte 

 11 104,00 – jedn. inw. zbiorów specjalnych 

Na oprawę i konserwację księgozbioru wydatkowano: 

 51 225,00 zł w tym: 

o   5 325,00 zł oprawa 

o 45 900,00 zł konserwacja (środki MNiSW) 

Na zakup e-źródeł przeznaczono: 

 61 434,78 zł 

 
3. Opracowanie zbiorów: 

Opracowanie zbiorów bibliotecznych w BU jest podzielone pomiędzy oddziały 
wyspecjalizowane w poszczególnych rodzajach opracowywania zbiorów: Oddział 
Opracowania Formalnego, Oddział Opracowania Rzeczowego oraz Oddział Wolnego 
Dostępu do Wydawnictw Ciągłych. Ponadto, pewna część zadań dotyczących 
opracowywania i wprowadzania do katalogów nabytków jest przeprowadzana  
w Oddziale Zbiorów Specjalnych oraz Oddziale Informacji Naukowej. W roku 
sprawozdawczym kontynuowano tworzenie rekordów analitycznych dla 
dokumentów niesamoistnych wydawniczo (takich jak artykuły, pojedyncze prace, 
referaty itp.) zawartych w publikacjach autorstwa pracowników naukowych UJK. 
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Statystyka z zakresu współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach  
z Centrum NUKAT za rok 2018 
 
Rekordy bibliograficzne  

 
Rekordy wprowadzone nowe do bazy NUKAT – łącznie 10 051 
w tym:  

 wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne - 2 502 

 wydawnictwa ciągłe – 26 

 rekordy analityczne – 7 523 
Rekordy skopiowane z katalogu NUKAT do bazy Aleph – łącznie 40 896 

w tym:  

 wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne (kartografia, płyty CD, druki 
muzyczne, ikonograficzne, filmy) - 10 833 

 wydawnictwa ciągłe - 177 

 rekordy analityczne – 29 886 
 
Rekordy haseł wzorcowych  
 
Rekordy wprowadzone nowe do bazy NUKAT – łącznie 9 376  
w tym: 

 Hasła osobowe, korporatywne (instytucje) - 591 

 Hasła przedmiotowe słownikowe – 194 

 Hasła przedmiotowe rozwinięte – 2 335 

 Tytuły ujednolicone - 130 

 Tytuły serii - 43 

 Nazwa/tytuł - 1583 
 
 Stan bazy NUKAT dla Biblioteki Uniwersyteckiej od początku współpracy3 
 
Rekordy bibliograficzne skopiowane z katalogu NUKAT do katalogu Biblioteki- 
 316 491 w tym:  

 Liczba rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych – 274 558 

 Liczba rekordów wydawnictw ciągłych – 6 732 

 Liczba rekordów analitycznych – 31 574 
 
Rekordy haseł wzorcowych skopiowane z katalogu NUKAT do katalogu Biblioteki – 
505 1564 w tym:  

 Liczba rekordów w bazie PUK 10 - (baza rekordów haseł wzorcowych typu 
formalnego, w tym uniwersalnego) – 274 680 (przyrost o 18 272 rekordy). 

 Liczba rekordów w bazie PUK 11 - (baza rekordów haseł przedmiotowych 
słownikowych) – 29 620 (przyrost o 1 468 rekordów) 

 Liczba rekordów w bazie PUK 16 - (baza rekordów haseł przedmiotowych 
rozwiniętych) – 200 856 (przyrost o 13 405 rekordy) 

 
Rekordy bibliograficzne utworzone w Bibliotece: 49 478 

                                                 
3 Źródło: http://centrum.nukat.edu.pl/pl/statystyki - (31.12.2018). 
4 Źródło: Inf. z użyciem skryptu: zawiera pole 010 - (31.12.2018). 
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w tym:  

 Liczba rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych – 36 558 

 Liczba rekordów bibliograficznych wydawnictw ciągłych – 307 

 Liczba rekordów analitycznych – 12 613 
 
Rekordy haseł wzorcowych utworzone w Bibliotece: 44 944 
w tym:  
 

 Hasła osobowe, korporatywne (instytucje) – 15 034 

 Hasła przedmiotowe słownikowe – 1 424 

 Hasła przedmiotowe rozwinięte – 23 888 

 Tytuły ujednolicone – 1 828 

 Tytuły serii - 781 

 Nazwa/tytuł – 1 989 
 
Łącznie w bazie katalogu Biblioteki znajduje się 819 827  rekordów zgodnych 
z katalogiem NUKAT.  

 
29.11.2018 r. przeprowadzono porównanie baz NUKAT i Aleph, które pozwoliło na 
wyeliminowanie wszelkich różnic pomiędzy katalogami. 

 
Uprawnienia do aktywnego współkatalogowania w ramach współpracy z Centrum 
NUKAT posiada 19 bibliotekarzy. Dwie nowe osoby uzyskały uprawnienia do 
katalogowania w Katalogu NUKAT:  
- Ewa Rutkiewicz – w zakresie wprowadzania rekordów bibliograficznych,  
- Anna Klimaszewska – w zakresie katalogowania w języku KABA.  
 
Ponadto pracownik Biblioteki – Edyta Brylska-Szmidt jest członkiem Grupy Roboczej 
ds. Standardów Bibliograficznych Centrum NUKAT. Grupa funkcjonuje w celu: 
skonsolidowania prac nad stworzeniem jednolitych zasad katalogowania dla bibliotek 
współtworzących Katalog NUKAT,w tym wdrożenie standardu RDA; stworzenia 
platformy wymiany informacji o najnowszych światowych trendach w dziedzinie 
katalogowania; wspierania procesu wdrażania nowych standardów w polskich 
bibliotekach; prowadzenia konsultacji z przedstawicielami Biblioteki Narodowej  
i innych środowisk (np. biblioteki nienaukowe, archiwa, muzea); reprezentowania  
Katalogu NUKAT w ramach Europejskiej Grupy ds. RDA. 
 
Oddział Informacji Naukowej: 

 
W roku 2018 w Oddziale Informacji Naukowej prowadzone były głównie prace bieżące 
tj. informacja katalogowa, bibliograficzna, faktograficzna i rzeczowa; nie tylko 
osobiście ale też przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu, formularza 
kontaktowego dostępnego na stronie www oraz kanału chat. Na bieżąco 
przyjmowano, kodowano i włączano do zasobu bibliotecznego nowości wydawnicze. 
Sporządzano analizy bibliometryczne pracowników naukowych UJK w oparciu  
o bazy WOS i SCOPUS. Wykonano 50 analiz bibliometrycznych. 
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Pracownicy Oddziału świadczą pomoc dla nauczycieli akademickich UJK5 w zakresie 
rejestracji i obsługi indywidualnego konta w Systemie Polskiej Bibliografii Naukowej 
oraz jego powiązania z kontem Systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem 
Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. 
 
Od 1 grudnia 2018 r. obowiązki kierownika Oddziału Informacji Naukowej zaczęła 
pełnić mgr Katarzyna Król-Golda. 
 
Użytkownicy Biblioteki mają dostęp do wszystkich czasopism elektronicznych 
dostępnych w ramach tzw. licencji krajowej m. in. Elsevier, Springer, Wiley-
Blackwell, a także narzędzi Web of Science i Scopus. 
 
Oddział Zbiorów Specjalnych: 

 
W zakresie zbiorów specjalnych w roku 2018, materiały uzyskiwano drogą darów  
i kupna. Opracowano wpływające dokumenty i materiały. Kontynuowano 
uporządkowanie zbioru dokumentów życia społecznego ze szczególnym  
uwzględnieniem materiałów wielkoformatowych. Wstępnie opracowano 35 Kronik 
Szkół Medycznych przekazanych 10 maja 2018 dla Biblioteki Uniwersyteckiej. 
Organizowano wystawy (spis podany oddzielnie) w Galerii Uniwersyteckiej oraz 
koordynowano prace redakcyjne i korektorskie publikowanych materiałów 
dotyczących organizowanych wystaw. Wykonywano oprawę graficzną (afisze, 
plakaty, zaproszenia, programy, ulotki) do wystaw, konferencji, spotkań  
i innych imprez organizowanych w Bibliotece oraz tworzono strony internetowe dla 
wystaw organizowanych w Bibliotece Uniwersyteckiej UJK. W br. serwis wystaw 
bibliotecznych  został przeniesiony na nowe konto oraz dostosowano i wykonano 
korektę kodów źródłowych do nowej lokalizacji i wymagań serwera. 
 
Odwiedzin (ogółem) w czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych: 291 osób 
Udostępniono  materiałów (ogółem): 2  208 jednostek i zespołów. 
Zgromadzono 11 640 jednostek zbiorów specjalnych. Wpływ w 2018 r.: 520 
jednostek. Szczegółowa struktura nabytków zbiorów specjalnych przedstawiała się 
następująco: 
 

jednostka stan na 31.12.2018 przyrost w 2018 r. 
 

Rękopisy 499   2 

Stare druki 495    2 

Kartografia 2189    383 

Grafika 2810    81 

Fotografia 1569 0 

Nadbitki 2144    8 

Druki ulotne 126 0 

Druki muzyczne 298    18 

Mikrofilmy 687 0 

Dokumenty dźwiękowe 141 księga zamknięta 

                                                 
5 Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach stosunku 

pracy w grupie pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych, o których jest mowa w art. 114 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). 
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Prace doktorskie 339   26 

Kasety wideo 252 0 

Dokumenty 
towarzyszące      

     91 0 

razem 11 640 520 

 
Ponadto w Oddziale znajdują się zbiory nie rejestrowane w księgach 
inwentarzowych. Są to:  dokumenty życia społecznego (28 600 jednostek  
i zespołów) i gazetki II obiegu (330 tytułów). Depozyty: mikrofilmy (41 szpul), filmy 
(4 filmy na jednej szpuli) i pocztówki (299). 

 

W związku z przejściem na emeryturę mgr Ewy Szląpek, obowiązki kierownika 
Oddziału Zbiorów Specjalnych z dniem 1 grudnia 2018 r. otrzymał dr Mariusz 
Lubczyński. 

 

II. CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW: 
 

W roku 2018 oddziały udostępniające księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej 
pracowały przez okres 10,5 miesiąca. Sierpień oraz druga połowa grudnia były 
miesiącami urlopowymi (zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 27/2018). 

Na dzień 31.12.2018 liczba użytkowników zarejestrowanych w Bibliotece 
Uniwersyteckiej wynosiła 16 891 (nastąpił wzrost o 1 456 użytkowników w stosunku 
do 2017 r.), w tym użytkowników aktywnych6 5 013 (tutaj nastąpił spadek w stosunku 
do 2017 r. o 585 użytkowników). Ogólna liczba Użytkowników w br. w Bibliotece to 
69 274 - nastąpił wzrost o 16 298 użytkowników w stosunku do 2017 r.). 

 
Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów (Wypożyczalnia) 

 
Statystyka zamówień i odwiedzin Wypożyczalni w 2018 r. przedstawia się 

następująco: 

 
 

Złożone 
zamówienia 

ogółem 

 

Zamówienia 
zrealizowane i 

odebrane 

 

Zamówienia 
zrealizowane 
i nieodebrane 

Liczba 
czytelników 

nowo 
zapisanych 

 

Liczba 
odwiedzin 

24 864 23 730 1 134 1 513 39 745 

 
Oddział zajmował się głównie udostępnianiem księgozbioru, a także codzienną pracą 
z czytelnikiem. Z Sekcji Technicznego Opracowania Zbiorów otrzymano 3 033 
egzemplarzy wydawnictw zwartych, co wiązało się z przesunięciem księgozbioru.  

 
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Zwartych 
 

Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych stara się przystosowywać 
działy ZWD i księgozbiór w strefie wolnego dostępu do zmieniających się potrzeb  

                                                 
6 Czytelnik aktywny tzn. taki, który w 2018 r. przynajmniej raz wypożyczył książkę. 
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i wymagań Czytelników. Pracownicy Oddziału udzielali pomocy Czytelnikowi 
niepełnosprawnemu w Pracowni Wspomagającej dla Studentów 
z Niepełnosprawnościami. W 2018 roku do Oddziału Wolnego Dostępu do Wydawnictw 
Zwartych wpłynęło  2 551 nowych książek, które włączono do odpowiednich działów. 
Do Kolekcji Nordyckiej wpłynęło 56 pozycji zwartych. Do Gabinetu Świętokrzyskiego 
przekazano 8 książek. Kolekcja XIX – wieku powiększyła się o 59 nowych tytułów 
książek. 
 
Oddział liczy obecnie: 

 55 972 woluminy w strefie wolnego dostępu, w tym 27 387 dostępnych na 

miejscu i 28 585 do wypożyczenia; 

 1 442 woluminy w Kolekcji Nordyckiej, w tym 977 dostępnych na miejscu 

i 445 do wypożyczenia; 

 7 182 woluminy w Kolekcji XIX-wiecznej 

 889 woluminy w Gabinecie Świętokrzyskim, w tym 732 dostępnych na 

miejscu i 157 woluminów do wypożyczenia.  

Z Sekcji Opracowania Technicznego Zbiorów do poszczególnych Oddziałów 

Biblioteki Uniwersyteckiej przekazano: 

 do Oddziału Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów – 3 033 pozycji 

 do Oddziału Informacji Naukowej – 245 pozycje 

 do Oddziału Zbiorów Specjalnych – 94 pozycje 

 do Czytelni Pedagogicznej – 579 pozycji 
 

Z Oddziału wypożyczono 11 166 książek, z czego 9 550 przy użyciu selfchecków,  
a 1 616 wypożyczono przy pomocy pracowników Oddziału. Czytelnicy skorzystali  
z 73 960 książek z Oddziału Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych (pozycje 
włączane do księgozbioru po wykorzystaniu przez użytkowników). Sekcja 
Technicznego Opracowania Zbiorów wygenerowała dla Oddziału Wolnego Dostępu do 
Wydawnictw Ciągłych 3000 kodów kreskowych do wydruku etykiet. 
 
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych 
 

Oddział prowadził następujące prace: zakup wydawnictw ciągłych, 
opracowanie wydawnictw ciągłych, w tym wprowadzanie do katalogu NUKAT 
rekordów analitycznych i za pomocą powiązań LKR łączenie ich z rekordami 
macierzystymi i ich rejestracja, udostępnianie wydawnictw ciągłych w wolnym 
dostępie.  

 
Zakup wydawnictw ciągłych obejmował następujące czynności: prenumerata  
i zakup bieżących tytułów wydawnictw ciągłych (regularnych i nieregularnych); zakup 
egzemplarzy archiwalnych (ze względów finansowych ograniczony); przygotowanie 
materiałów do przetargów na czasopisma polskie i zagraniczne objęte prenumeratą 
w roku 2019; składanie zamówień na prenumeratę wydawnictw ciągłych 
zakupowanych bezpośrednio u wydawców; reklamacje brakujących egzemplarzy 
wydaw. ciągłych objętych prenumeratą bieżącą; sporządzanie wykazu podarowanych 
BUK wydawnictw ciągłych; druk ksiąg inwentarzowych. 
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Opracowanie wydawnictw ciągłych obejmowało: wprowadzanie do bazy nowych 
opisów bibliograficznych wydawnictw ciągłych i aktualizacja opisów 
bibliograficznych już istniejących w bazie; wprowadzanie do bazy opisów 
bibliograficznych monografii powiązanych z opisami bibliograficznymi wydawnictw 
ciągłych; wprowadzanie do bazy wydawnictw monograficznych powiązanych  
z rekordami czasopism, egzemplarzy znajdujących się w księgozbiorach 
poszczególnych filii; wprowadzanie do katalogu NUKAT rekordów analitycznych i za 
pomocą powiązań LKR łączenie ich z rekordami macierzystymi; wprowadzanie opisów 
bibliograficznych wydawnictw ciągłych i zwartych do katalogu NUKAT; prowadzenie 
akcesji w systemie Aleph spływających do BUK nowych egzemplarzy wydawnictw 
ciągłych; kontynuowanie retrospektywnego wprowadzania do bazy całościowego 
zasobu wydawnictw ciągłych; wprowadzanie do bazy opisów bibliograficznych  
i egzemplarzy dubletów wydawnictw ciągłych; prowadzono również wiele czynności 
związanych z porządkowaniem katalogu w systemie ALEPH; oprawę wydawnictw 
ciągłych zarówno introligatorską jak również w systemie Aleph; nadawanie ZWD 
nowym tytułom przeznaczonym do wolnego dostępu; oklejanie etykietami 
egzemplarzy przeznaczonych do wolnego dostępu. 
 
Ewidencja wydawnictw ciągłych i rejestracja danych budżetowych obejmowała: 
bieżącą rejestrację i akcesję egzemplarzy wydawnictw ciągłych wpływających  
do Biblioteki Uniwersyteckiej i merytoryczna kontrola nad akcesją prowadzoną przez 
poszczególne filie; sporządzanie wykazów wydawnictw ciągłych przekazanych do 
księgozbioru BUK nieodpłatnie; sporządzanie protokołów kompletnych roczników 
czasopism stanowiących zasoby poszczególnych filii w celu nadawania im numerów 
inwentarzowych; ekspedycje opracowanych wydawnictw ciągłych do magazynu 
głównego i Czytelni Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego; rejestrację faktur  
i budżetów wydawnictw ciągłych w bazie komputerowej; przygotowanie i druk ksiąg 
inwentarzowych wydawnictw ciągłych; rejestracja wydawnictw ciągłych w bazie 
dubletów; sporządzanie wykazów wydawnictw ciągłych ubytkowanych z księgi 
inwentarzowej. 
 
Udostępnianie wydawnictw ciągłych obejmowało: dyżury w strefie wolnego do 
wydawnictw ciągłych; pomoc czytelnikom w odnajdowaniu potrzebnych im pozycji; 
porządkowanie księgozbioru w wolnym dostępie; selekcja księgozbioru w wolnym 
dostępie. 
 
W ramach prac innych przeprowadzono częściową selekcję czasopism znajdujących 
się w magazynie odstawnym oraz w magazynie głównym. 
 
Czytelnie 
 
W gmachu głównym Biblioteki, w ramach Biblioteki Uniwersyteckiej, funkcjonują 
następujące czytelnie: 

 Czytelnia Ogólna w strefie wolnego dostępu do wydawnictw zwartych – 118 
miejsc, 

 Czytelnia na antresoli – 36 miejsc, 
 Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej – 29 miejsc,  
 Czytelnia Oddziału Zbiorów Specjalnych – 16 miejsc, 
 Czytelnia Prasy Bieżącej – 16 miejsc, 
 Czytelnia Multimedialna – 20 miejsc. 
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Biblioteka dysponuje łącznie 318 miejscami do pracy dla czytelników w gmachu przy 
ul. Świętokrzyskiej 21e. 
 
Poza budynkiem głównym Biblioteki zbiory udostępniane są również  
w Czytelni Pedagogicznej (agenda zewnętrzna Biblioteki) przy ulicy Krakowskiej 11 – 
33 miejsca.  
 
Statystykę odwiedzin i wykorzystania zasobów w Czytelni Pedagogicznej w 2018 r. 
prezentuje poniższa tabela: 

 
  

Liczba 
odwiedzin 

ogółem 

Liczba 
udostępnionego 

księgozbioru 

Liczba 
korzystających 

z Internetu 

Udzielono 
informacji (bez 

korzystania  
z Czytelni) 

Czytelnia 
Pedagogiczna 

 

5 5257 
8 7148 

 

 

2 000 
 

300 

 
Od 1 grudnia 2018 roku obowiązki kierownika Czytelni Pedagogicznej pełni  
mgr Dorota Balcerowska. 
 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 

 
Statystyka wypożyczeń międzybibliotecznych w 2018 r. przedstawia się następująco: 

 
 Liczba zamówień 

na wypożyczenia 
międzybiblioteczne 

 

Liczba zamówień 

z zewnątrz 

 

Liczba zamówień 

na zewnątrz 

Wypożyczalnia 
Międzybiblioteczna 

 

1 147 
 

657 
 

490 

Biblioteka ma zarejestrowanych 180 bibliotek z którymi współpracuje  
w ramach wymiany. 

 

III. STRUKTURA I PRACOWNICY: 
 

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach na koniec 2018 roku zatrudniała 58 osób.  
3 osoby odeszły z powodu osiągniecia wieku emerytalnego, 1 osoba w związku  
z przejściem na rentę inwalidzką, zatrudniono 1 nowego pracownika służby 
bibliotecznej. W stosunku do 2017 r. nastąpił spadek zatrudnienia o 3 osoby. W  roku 
sprawozdawczym w Bibliotece 3 osoby posiadało stopień naukowy doktora, a 51 osób 
stopień magistra różnych specjalności. 51 osób pracowało jako pracownicy służby 
bibliotecznej od młodszego bibliotekarza do kustosza, 1 pracownik na etacie 
magazyniera, 4 jako pracownicy administracyjni oraz 2 na stanowiskach 
informatycznych. 

 
Pracownicy służby bibliotecznej 51 etatów 51 osób 

                                                 
7 W tym ilość użytkowników korzystających z czytelni: 3 046. 
8 W Czytelni w roku bieżącym odnotowano znaczący spadek udostępniania. Wpływ na tę sytuacje miał fakt 

prowadzenia w budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego prac budowlanych związanych z 

termomodernizacją i wymianą instalacji elektrycznej.  
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Pracownicy obsługi magazynowej 1 etat 1 osoba 

Pracownicy administracji i informatycy 6 etatów 6 osób 

Razem 58 etatów 58 osób 
 

 
Struktura Biblioteki i obsada osobowa poszczególnych działów wyglądała 
następująco: 

 
Dyrektor Biblioteki: 

mgr Andrzej Antoniak 
 
Wicedyrektor ds. Filii: 
mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany 

(pracownik Filii w Piotrkowie Trybunalskim) 
 
Wicedyrektor ds. Organizacji Informacji Naukowej: 
mgr Karolina Wicha 

 
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów: 

mgr Justyna Adamczyk - kierownik 
mgr Marta Adler, mgr Ewa Bieniaszewska (urlop wychowawczy),  
mgr Teresa Jamrożek, mgr Ewa Kornecka-Mogielska 

 
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów : 

mgr Teresa Chutnik – kierownik 

mgr Anna Basamania, mgr Anna Gołuzd, mgr Bożena Kosno  

 
Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów: 

mgr Magdalena Cieślik – kierownik 
mgr Maria Domańska-Nogajczyk, mgr Agnieszka Kopeć, mgr Justyna Regulska,  
mgr Katarzyna Ziółkowska 
 
Oddział Komputeryzacji i Informatyzacji: 

mgr inż. Marcin Gabryś – kierownik 

mgr Ewelina Łojek, mgr Danuta Siudak, mgr inż. Jacek Wilczkowski 
 
Oddział Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw: 

dr Jolanta Drążyk – kierownik 
mgr Magdalena Antoniak, mgr Joanna Nowak  

 
Oddział Zbiorów Specjalnych: 

dr Mariusz Lubczyński – kierownik 
mgr Andrzej Antoniak, mgr Iwona Plucner, mgr Aneta Tkacz 

 
Oddział Informacji Naukowej: 

mgr Katarzyna Król-Golda – kierownik 
mgr Wioletta Kowalik, mgr Karolina Wicha 
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Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów: 

mgr Adam Kacak – kierownik 
 mgr Marek Białas, mgr Katarzyna Chruściel, mgr Marta Długosz, Anna Detka,  
Krystyna Gajda, Piotr Kowalski, mgr Jolanta Pękalska, mgr Ewa Rudawska 
 
Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych: 

mgr Anna Klimaszewska – kierownik 

mgr Adam Bandrowski mgr Anna Chrobot, mgr Monika Grzywna, mgr Urszula Gołda, 
mgr Radosław Januszewski, mgr Marta Kołomańska, mgr Aldona Majkowska,  
mgr Dorota Śmietańska 

 
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych: 
mgr Edyta Brylska-Szmidt – kierownik 

mgr Małgorzata Guldon, mgr Renata Hatys, mgr Renata Krokos, mgr Ewa Rutkiewicz, 
mgr Marcin Zegadło 
 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 

mgr Anna Łojek 
 
Czytelnia Pedagogiczna: 

mgr Dorota Balcerowska – kierownik 
dr Tomasz Wójcik 

 
Sekretariat: 
Katarzyna Zaborek – spec. ds. administracyjnych (sekretariat biblioteki) 
mgr Ewa Brąś – st. referent ds. administracyjnych 

Andrzej Lesiak – sam. referent ds. spraw finansowych 
 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, DYDAKTYCZNA I WYDAWNICZA: 
 
 

Pracownicy Oddziału Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw prowadzili działalność 
naukową, dydaktyczną i wydawniczą (redakcyjną): 
 
Dydaktyka 

 
Przysposobienie (szkolenie) biblioteczne przeprowadzono na 5 wydziałach (na 
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych), łącznie 216 godzin dla 108 grup 
ćwiczeniowych lub wykładowych (w zależności od zapotrzebowania danego 
instytutu). W zajęciach uczestniczyło 2 305 studentów. Część osób (studiujących na 
drugim kierunku) została zwolniona z zajęć, gdyż odbyli je w poprzednich latach. 
Przysposobienie biblioteczne prowadziło pięć osób: Magdalena Antoniak,  dr Jolanta 
Drążyk, dr Grażyna Gulińska, Maria Domańska-Nogajczyk9, Jacek Wilczkowski10 
(zajęcia w języku angielskim). Przeprowadzono zajęcia z podstaw informacji 
naukowej  (5 godzin) na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale 
Lekarskim i Nauk o Zdrowiu oraz zajęcia dydaktyczne (2 godziny) na kierunku filologia 
polska (I rok) na temat „Starodruki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej” 

                                                 
9 Pracownik Oddziału Opracowania Rzeczowego Zbiorów. 
10 Pracownik Oddziału Komputeryzacji i Informatyzacji. 



15 

 

w ramach zajęć z przedmiotu nauki pomocnicze filologii polskiej (wykład z pokazem 
wybranych zbiorów BU UJK). W lipcu 2018 r. praktykę studencką zawodową ciągłą 
(150 godzin) odbyła studentka II roku filologii szwedzkiej z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 
 
Nauka 

 
W cyklu „Bliżej nauki, bliżej kultury” -  zorganizowanie wykładu „Ze wsi 
mazowieckiej do Paryża. Bolesław Biegas polski artysta rzeźbiarz we Francji”. 
Wykład wygłoszony przez prof. zw. dr hab. Lechosława Lameńskiego. 14.06.2018.  
Współpraca:  Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki,  Biuro Wystaw 
Artystycznych w Kielcach. 

Organizacja pod względem merytorycznym wydarzenia kulturalno-edukacyjnego 
pt.”IV Świętojańskie Spotkania”. 19.06.2018. 

Rozpoczęto prace nad opracowaniem naukowym pamiętnika Włodzimierza 
Gierowskiego, mającego ukazać się drukiem w 2019 roku w ramach „Seria 
świętokrzyska. Dzienniki, wspomnienia, pamiętniki, listy”. 
 
Kontynuowano prace w zakresie tworzenia bazy pt. „Bibliografia dorobku 
naukowego, publicystycznego i literackiego pracowników UJK oraz afiliowanych 
publikacji doktorantów i studentów” w systemie Expertus.                                                                                                                     
Zestawienie ilości opisów dopisanych i edytowanych:  
● Opisy dopisane (nowe rekordy): 4941 
● Opisy modyfikowane:   2129 
● Rekordy edytowane                     5244 

(korekta i parametryzacja):             
 
Ogólny stan bazy Expertus: 11 268 rekordów bibliograficznych. 
Indeks wzorcowy – rozszerzony (wg stanu zatrudnienia na grudzień 2017 r. + bieżąca 
aktualizacja danych): 1 500 rekordów osobowych. 
 
Przeprowadzono szkolenie w zakresie tworzenia rekordów w systemie Expertus dla  
1 pracownika Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim (12 godz.).  
 
Prace redakcyjne 
 
Przygotowanie do druku publikacji: 
 

 Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z dziejów kultury i sztuki w XIX i XX 

wieku, pod redakcją Jolanty Drążyk, Piotra Rosińskiego i Henryka Suchojada.  

 

 Reformacja w Małopolsce w starodrukach i historiografii, pod redakcją 

Jolanty Drążyk, Waldemara Kowalskiego. 

 
Obie publikacje zostały zgłoszone do planu wydawniczego na rok 2019 do 
Wydawnictwa UJK. 
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V. PRZYGOTOWANE I ZŁOŻONE PROJEKTY ORAZ REALIZOWANE 
ZADANIA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZEWNĘTRZNYCH 
 
 

W bieżącym roku z 5 złożonych zadań na lata 2018-2019 dofinansowanie otrzymały  
4 nowe zadania na kwotę ogólną 729 480,00 zł, z czego dofinansowanie z MNiSW to  
641 480,00. Środki finansowe zostały przyznane w dwóch ratach, z czego w 2018 r. 
410 947,00 zł.  
Złożono 1 wniosek na 5 nowych zadań do realizacji na lata 2019-2020. Decyzja o 
przydziale środków na kwotę ogólną 1 123 435,00 zł (z czego dofinansowanie z MNiSW 
to 976 900,00 zł) zostanie podana w I kwartale 2019 r.  
 
Zakończono realizację 2 zadań realizowanych w  2017-2018.  
Dofinansowanie z MNiSW w 2018 r. II rata: 102 500,00 zł:  
 

1. Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego o rekordy przedmiotowe artykułów z czasopism 

ogólnopolskich i regionalnych dotyczących historii szeroko pojętego regionu 

świętokrzyskiego od czasów najdawniejszych do 1989 roku. 

 
W wyniku realizacji zadania: 
 

 Powstała baza licząca 5000 bibliograficznych rekordów 

przedmiotowych oraz 2000 rekordów haseł kartoteki wzorcowej. 

Baza pt. „Kielecczyzna do 1989 r. w artykułach” jest dostępna 

dla wszystkich zainteresowanych pod adresem 

https://lib.ujk.edu.pl Pełny wykaz tytułów opracowanych 

artykułów w katalogu bibliotecznym Aleph ma możliwość 

wyszukiwania poprzez hasła przedmiotowe, autorskie i tytuły z 

odsyłaczem do tytułu i konkretnego numeru czasopisma. 

 

 Powiększono ogólną ilość rekordów pozostających w katalogu lokalnym 

Biblioteki Uniwersyteckiej UJK oraz w katalogu centralnym NUKAT. 

 
2. Opracowanie części retrospektywnej (lata 2011 – 2014) w aktualizowanej na 

bieżąco bazie pt. „Bibliografia dorobku naukowego, publicystycznego  
i literackiego pracowników UJK oraz afiliowanych publikacji doktorantów  
i studentów. 
 

W wyniku realizacji zadania: 
 

 Powstała baza 6 000 rekordów bibliograficznych rozbudowanych  

o dane bibliometryczne. Baza dostępna jest dla wszystkich 

zainteresowanych pod adresem  http://expertus.ujk.edu.pl 

 

 Powiększono ogólną ilość rekordów pozostających w bazie pt. 

„Bibliografia dorobku naukowego, publicystycznego i literackiego 

https://lib.ujk.edu.pl/
http://expertus.ujk.edu.pl/
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pracowników UJK oraz afiliowanych publikacji doktorantów i 

studentów". 

 

Razem w 2018 r. realizowano 6 zadań z zakresu działalności upowszechniającej 
naukę oraz 1 zadanie z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego. Kwota 
dofinansowania w 2018 r. na 7 zadań wyniosła 518 447, 00 zł (środki Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę 513 447,00 zł w 
ramach umowy nr 635/P-DUN/2017 oraz nr 588/P-DUN/2018)  oraz 5 000,00 zł (środki 
finansowe z budżetu Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w ramach umowy nr 
2/EDU-UJK/2018). 

 
 

 
 

L. 
p. 

 
 

 
Nazwa projektu 

 
 

 
Instytucja 

Całkowity 
koszt 

projektu/ 

kwota 
dofinanso 

wania 

 

 
 

Status 
wniosku 

1. Opracowanie części 
retrospektywnej (lata 2011-
2014) w aktualizowanej na 
bieżąco bazie pt. „Bibliografia 
dorobku naukowego, 
publicystycznego i literackiego 
pracowników UJK oraz 
afiliowanych publikacji 
doktorantów i studentów - 
kontynuacja. 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

115 000,00/
100 000,00 
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2
0
1
7
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0
1
7
8
. 

2. Rozbudowa bazy 
komputerowego katalogu 
zasobów Biblioteki 
Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego o rekordy 
przedmiotowe artykułów z 
czasopism ogólnopolskich i 
regionalnych dotyczących 
historii szeroko pojętego 
regionu świętokrzyskiego od 
czasów najdawniejszych do 
1989 roku. 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

140 415,00/
122 100,00 

D
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y
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7
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2
0
1
8
. 
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3. Rozbudowa bazy 
komputerowego 
katalogu zasobów 
Biblioteki Uniwersytetu 
Jana Kochanowskiego – 
książki z lat 1950-2000 w 
językach obcych - 
niemieckim, angielskim, 
francuskim i językach 
słowiańskich 
(kontynuacja etap III). 
 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 
 
 

138 000,00/
120 000,00 
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0
1
9
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4. Rozbudowa bazy 
komputerowego katalogu 
zasobów Biblioteki 
Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego o rekordy 
analityczne artykułów z 
czasopism i wydawnictw 
zwartych, będących 
opracowaniami zbiorowymi, 
wydanych przez Uniwersytet 
Jana Kochanowskiego w 
Kielcach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

98 200,00/ 
82 200,00 
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8
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0
1
9
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5. Opracowanie i digitalizacja 
zbiorów XIX wiecznych 
(kontynuacja). 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

385 718,00/ 
355 718,00 
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y
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6. Opracowanie, digitalizacja i 
elektroniczne udostępnienie 
polskich wydawnictw II obiegu 
z lat 1976-1989. 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

107 562,00/
83 562,00 

D
e
c
y
z
ja
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0
1
8
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0
1
9
. 

 

 

7. Ochrona dziedzictwa 
kulturowego – przejęcie  
i opracowanie naukowe  
przez Bibliotekę Uniwersytecką 
UJK w Kielcach spuścizny 
profesora Stefana Józefa 
Pastuszki – II etap  
realizacji (kontynuacja 
projektu). 
 

Środki finansowe z 
budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

5 556,00 
/5 000,00 

D
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y
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8
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8. Utworzenie graficzno – 
tekstowej bazy dokumentującej 
proweniencje oraz inne znaki i 
adnotacje na książkach XX-
wiecznej Polonii belgijskiej. 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę. 

151 800,00/
132 000,00 

Decyzja  

I kwartał 

2019 r. 

9. Retrokonwersja alfabetycznego 
katalogu kartkowego Biblioteki 
Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach. 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę. 

458 850,00/
399 000,00 

Decyzja  

I kwartał 

2019 r. 
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10. Kontynuacja rozbudowy bazy 
komputerowego katalogu 
zasobów Biblioteki 
Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego o rekordy 
analityczne artykułów z 
czasopism ogólnopolskich i 
regionalnych z rozszerzeniem o 
opracowania zamieszczone w 
publikacjach zwartych 
(zbiorowych) dotyczących 
historii szeroko pojętego 
regionu świętokrzyskiego od 
czasów najdawniejszych do 
1989 roku – etap II. 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę. 

156 285,00/ 
135 900,00 

Decyzja  

I kwartał 

2019 r. 

11. Opracowanie części 
retrospektywnej (lata 2011 – 
2018) w aktualizowanej na 
bieżąco bazie pt. „Bibliografia 
dorobku naukowego, 
publicystycznego i literackiego 
pracowników UJK oraz 
afiliowanych publikacji 
doktorantów i studentów – 
kontynuacja (etap II). 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę. 

118 450,00/ 
103 000,00 

Decyzja  

I kwartał 

2019 r. 

12. Inwentarz – katalog rękopisów 
Biblioteki Uniwersyteckiej 
Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach – 
opracowanie i elektroniczne 
udostępnienie w sieci internet. 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę. 

238 050,00 Decyzja  

I kwartał 

2019 r. 

 

 
VI.INFORMATYZACJA 
 

Oddział Komputeryzacji i Informatyzacji realizował prace bieżące: 

 monitorowanie systemów informatycznych Biblioteki w celu ich utrzymania 

w gotowości do pracy: analiza logów, kontrola procesów systemowych, 

optymalizacja; 

 przygotowywanie raportów systemu Aleph z wykorzystaniem języka SQL ; 

 prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, naprawa 

niefunkcjonującego sprzętu, podłączanie i konfigurowanie nowo nabytego 

sprzętu; 
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 szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania; 

 pomoc techniczna dla pracowników; 

 obsługa serwisu internetowego Biblioteki; 

 przygotowywanie nowych publikacji do Biblioteki Cyfrowej; 

 realizacja zamówień skanów z mikrofilmów lub materiałów papierowych; 

 przeprowadzenie kontroli zgodności baz lokalnych systemu Aleph z 

centralnym katalogiem NUKAT; 

 przygotowanie infrastruktury informatycznej BU do zaleceń Działu 

Zabezpieczenia Informatycznego w kontekście RODO; 

 przeprowadzenie szkoleń dla pracowników BU – zalecenia dotyczące 

bezpiecznego korzystania z poczty e-mail, przeglądarek www, komputerów. 

 

Liczba odwiedzin wirtualnych: 54 550. 
 
Biblioteka Cyfrowa: 
 

 Liczba materiałów zdigitalizowanych: 1 355. 

 Liczba materiałów włączonych do Biblioteki Cyfrowej: 60. 
 

Stan liczbowy sprzętu teleinformatycznego będącego w użytkowaniu BU: 

 137 zestawy komputerowe, w tym: 

o 59 stanowisk pracowniczych 
o 21 stanowisk do obsługi czytelników 

o 52 stanowiska dostępne dla czytelników 
o 5 specjalistycznych stanowisk 

komputerowych dla osób 
niepełnosprawnych; 

 21 laptopów, w tym: 

15 przeznaczonych dla pracowników 

6 dostępnych dla użytkowników 

 9 tabletów, w tym: 

3 przeznaczone dla pracowników 

6 przeznaczonych dla użytkowników; 

 23 skanery, w tym 

              9 skanerów format A4 (w tym 7 szt. dla czytelników) 

            13 skanerów format A3 (w tym 2 szt. dla czytelników) 

              1 skaner wielkoformatowy 

 1 wywoływarka mikrofilmów 

 1 urządzenie umożliwiające cyfrowe zapisywanie mikrofilmów 

 1 skaner do mikrofilmów 

 1 przewijarka do mikrofilmów 

 3 tablice interaktywne z rzutnikiem 

 1 tablica samokopiująca 

 2 ekrany stacjonarne 

 2 rzutniki cyfrowe 

 2 tablety graficzne 
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VII. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW 
 

W 2018 roku 7 pracowników Biblioteki opublikowało 20 prac: 
 
Domańska-Nogajczyk Maria, Wójcik Tomasz 
Seria wydawnicza: Kresy w Polskich Pamiętnikach i Listach 1795-1918 – omówienie, 
[w:] Wrocławskie Studia Wschodnie 22(2018) s. [211]-227.  
 
Opracowanie indeksów: osobowego i nazw miejscowych do publikacji: Syberyjska 
korespondencja zesłańców postyczniowych (1864-1866) : "Po drodze życia wstąpić 
przed śmiercią do Polski". Wybór, opracowanie, wstęp Wiesław Caban i Swietłana A. 
Mulina.  
 
Drążyk Jolanta 
Lata szkolne Włodzimierza Gierowskiego w świetle pamiętników, „Rocznik 
Biblioteki Uniwersyteckiej” 2017, nr 4–5, s. 33–52. 
 
Udział Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach w obchodach rocznic w latach 2015–
2016, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2017, nr 4–5, s. 283–290. 
 
Gulińska Grażyna, Księgarstwo spółdzielcze w Polsce – przyczynek do badań 
bibliologicznych na przykładzie działalności Spółdzielni Księgarskiej „Ognisko” w 
Opocznie, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2017, nr 4–5, s. 81–96. 
 
Lubczyński Mariusz 
Gospodarka cysterska. Zarys dziejów klucza jędrzejowskiego w XVI wieku (do 1585 
roku), w: Dziedzictwo Wincentego Kadłubka. Cystersi – miasto – region od 
średniowiecza do współczesności, red. K. Ślusarek, Kraków 2018, s. 7-25. 

 
Latyfundium kasztelana krakowskiego Marcina Zborowskiego. U podstaw potęgi 
rodziny, w: Studia genealogiczne poświęcone pamięci profesora Włodzimierza 
Dworzaczka, t. 2, red. A. Sikorski, T. Sławiński, Warszawa 2018, s. 123-217. 

 
Tarło Aleksander, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 2108, 
s. 261-262. 

 
Tarło Gabriel, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 2108, s. 
268-271. 

 
Tarło Jan, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 2108, s. 273-
276. 

 
Tarło Jan, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 2108, s. 276-
281. 

 
Tarło Jan Karol, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 2108, s. 
281-283. 
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Tarło Mikołaj, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 2108, s. 
303-306. 

 
Tarło Mikołaj, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 2108, s. 
306-308. 

 
Tarło Piotr Aleksander, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 
2108, s. 311-314. 
 

Testament kasztelana żarnowskiego Olbrachta Starołęskiego (ze skandalem 
obyczajowo – kryminalnym w tle), Almanach Historyczny 20, 2018, s. 299-318. 
 
Nowak Joanna 
„Medical Studies”/„Studia Medyczne” w latach 2003–2016. Prezentacja i 
bibliografia zawartości kwartalnika afiliowanego przez Wydział Lekarski i Nauk o 
Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, „Rocznik Biblioteki 
Uniwersyteckiej” 2017, nr 4–5, s. 181–280. 
 
[recenzja], O chronozofii, czasie i zegarach w syntetycznej prezentacji dwóch 
monografii z 2015 roku, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2017 [druk 2018], nr 
4–5, s. 299–307.  
 
Quo vadis, medice? Metafizyka rewersem kariery zawodowej kieleckiego 
neurologa, dr. hab. n. med. Stanisława Nowaka (1936–2007), „Forum Bibliotek 
Medycznych – Medical Library Forum” 2017, R. 10, nr 2 (20), s. 314–346. 
 
Suchojad Henryk, Międzynarodowa konferencja naukowa „8th Qualitative and 
Quantitative Methods in Libraries (QQML 2016)”, 24–27 maja 2016 roku, Londyn, 
„Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2017, nr 4–5, s. 291–296. 
 
Wydawnictwa związane z wystawami w Galerii Uniwersyteckiej:  

 

 Polska reklama socjalistyczna w latach 1945-1989: o reklamie której nie 

było? – folder; identyfikacja wizualna: Iwona Plucner; prace redakcyjne: 

Aneta Tkacz; 

 Miasta nierealne/ Città sospese / opracowanie katalogu: Aneta Tkacz. – 

Kielce : Biblioteka Uniwersytecka, 2018. 

 

Prace graficzne: 

 WYSTAWY:  

 „Polska reklama socjalistyczna w latach 1945-1989” (afisz, 

zaproszenia, folder, strona www),  

 „Ewa Ceborska: Miasta nierealne” (afisz, zaproszenia, folder, strona 

www),  

 „Finisaż wystawy malarstwa Ewy Ceborskiej: Miasta nierealne” 

(zaproszenia, zaproszenia, folder, strona www),  
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 „Starachowice w publikacjach  - ze zbiorów Biblioteki 

Uniwersyteckiej” (afisz), 

  „Profesor Wacław Urban” (afisz),  

 „Co jest grane?” (afisz). 

 RÓŻNE:  

 IV Świętojańskie Spotkania (afisz, zaproszenia, folder), 

 wykład prof. zw. dr hab. Lechosława Lameńskiego Ze wsi 

mazowieckiej do Paryża. Bolesław Biegas polski artysta rzeźbiarz we 

Francji (afisz, zaproszenie), 

 przygotowanie grafiki do publikacji o wydawnictwie „Dywizjon 303”, 

 kartki okolicznościowe. 

 

W 2018 roku 3 pracowników Biblioteki złożyło do druku 6 prac (w tym 2 
redakcje naukowe): 
 
Lubczyński Mariusz 
Tarło Zaklika h. Topór (zm. 1466), krajczy koronny, starosta stryjski, rycerz 
pasowany, protoplasta rodziny Tarłów, w: Polski słownik biograficzny. 

Tarło Zygmunt Scypion h. Topór (ok. 1564 - 1628), chorąży przemyski, kasztelan 
sądecki, w: Polski słownik biograficzny. 

Tarło Zygmunt Aleksander h. Topór (ok. 1594 – 1654), kasztelan przemyski, w: 
Polski słownik biograficzny. 

Szlacheckie intercyzy ślubne oblatowane w księgach ziemskich i grodzkich 
krakowskich w XVI-XVIII wieku. Streszczenia. Część 1: XVI-XVII wiek. 

Redakcja naukowa: 
 
Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z dziejów kultury i sztuki w XIX i XX wieku, pod 
redakcją Jolanty Drążyk, Piotra Rosińskiego i Henryka Suchojada.  
 
Reformacja w Małopolsce w starodrukach i historiografii, pod redakcją  
Jolanty Drążyk, Waldemara Kowalskiego. 
 
 

VIII. KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA, WYKŁADY ORAZ 
SPOTKANIA NAUKOWE I KULTURALNE, UDZIAŁ W PROJEKTACH, INNE 
SZKOLENIA: 
 

styczeń - grudzień 
 
Andrzej Antoniak, Marta Długosz, Radosław Januszewski, Adam Kacak, Anna 
Klimaszewska, Ewa Kornecka-Mogielska, Andrzej Lesiak, Mariusz Lubczyński, 
Aldona Majkowska, Joanna Nowak, Henryk Suchojad, Dorota Śmietańska, 
Karolina Wicha 
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Opracowanie części retrospektywnej (lata 
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2011-2014) w aktualizowanej na bieżąco bazie pt. „Bibliografia dorobku naukowego, 
publicystycznego i literackiego pracowników UJK oraz afiliowanych publikacji 
doktorantów i studentów. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 1 styczeń 
2017 r. - 31 grudzień 2018 r. 
 
Justyna Adamczyk, Andrzej Antoniak, Edyta Brylska-Szmidt, Magdalena Cieślik, 
Marcin Gabryś, Małgorzata Guldon, Renata Hatys, Agnieszka Kopeć, Wioletta 
Kowalik, Renata Krokos, Justyna Regulska, Ewa Rutkiewicz, Katarzyna Zaborek, 
Marcin Zegadło, Katarzyna Ziółkowska 
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Rozbudowa bazy komputerowego katalogu 
zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o rekordy przedmiotowe 
artykułów z czasopism ogólnopolskich i regionalnych dotyczących historii szeroko 
pojętego regionu świętokrzyskiego od czasów najdawniejszych do 1989 roku. Źródło 
finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność 
Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 1 styczeń 2017 r. - 31 październik 
2018 r. 
 
Anna Basamania, Teresa Chutnik, Katarzyna Chruściel, Anna Detka, Anna Gołuzd, 
Bożena Kosno, Katarzyna Król-Golda, Karolina Wicha 
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Rozbudowa bazy komputerowego katalogu 
zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – książki z lat 1950-2000 w 
językach obcych - niemieckim, angielskim, francuskim i językach słowiańskich 
(kontynuacja etap III). Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 2 styczeń 
2018 r. - 31 grudzień 2019 r. 

 
Andrzej Antoniak, Ewa Brąś, Magdalena Cieślik, Marcin Gabryś, Urszula Gołda, 
Radosław Januszewski, Anna Klimaszewska, Marta Kołomańska, Katarzyna Król-
Golda, Andrzej Lesiak, Ewalina Łojek, Aldona Majkowska, Henryk Suchojad, 
Karolina Wicha, Katarzyna Zaborek 
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Opracowanie i digitalizacja zbiorów XIX 
wiecznych (kontynuacja). Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 2 styczeń 
2018 r. - 31 grudzień 2019 r. 
 
Edyta Brylska-Szmidt, Magdalena Cieślik, Małgorzata Guldon, Renata Hatys, Anna 
Klimaszewska, Renata Krokos, Justyna Regulska, Wioletta Kowalik, Ewa 
Rutkiewicz, Marcin Zegadło, Katarzyna Ziółkowska 
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Kontynuacja rozbudowy bazy 
komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o 
rekordy analityczne artykułów z czasopism ogólnopolskich i regionalnych z 
rozszerzeniem o opracowania zamieszczone w publikacjach zwartych (zbiorowych) 
dotyczących historii szeroko pojętego regionu świętokrzyskiego od czasów 
najdawniejszych do 1989 roku – etap II. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i 
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Szkolnictwa Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin 
realizacji: 2 styczeń 2018 r. - 31 grudzień 2018 r. 
 
Antoniak Andrzej, Marek Białas, Edyta Brylska-Szmidt, Marta Długosz, Marcin 
Gabryś, Monika Grzywna, Adam Kacak, Iwona Plucner, Justyna Regulska, Henryk 
Suchojad, Ewa Szląpek, Aneta Tkacz, Karolina Wicha 
Rutkiewicz, Marcin Zegadło, Katarzyna Ziółkowska 
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Opracowanie, digitalizacja i elektroniczne 
udostępnienie polskich wydawnictw II obiegu z lat 1976-1989. Źródło finansowania: 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę 
(DUN). Termin realizacji: 2 styczeń 2018 r. - 31 grudzień 2019 r. 
 
lipiec – grudzień 
 
dr Jolanta Drążyk  
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Ochrona dziedzictwa kulturowego – 
przejęcie i opracowanie naukowe przez Bibliotekę Uniwersytecką UJK w Kielcach 
spuścizny profesora Stefana Józefa Pastuszki – II etap realizacji (kontynuacja 
projektu). Źródło finansowania: Środki finansowe z budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Termin realizacji: 1 lipiec – 31 
grudzień 2018 r. 
 

styczeń 
 
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik 
24.01.2018 - udział w promocji pamiętników Jana Ordynata Bispinga 1842-1892 p.t. 
„Moje wspomnienia w Massalanach spisane” oprac. Jerzy Z. Pajak, Jerzy Szczepański, 
wydanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki nr umowy 
0083/NPRH2/H11/81/2012, Kraków. 
 
25.01. 2018 – udział w spotkaniu i promocji książki:  Pamiętnik i wspomnienia, Jan 
Newlin Mazaraki, opracowanie tekstu i redakcja Maria Podlodowska-Reklewska, 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach. 
 
marzec 
 
Maria Domańska-Nogajczyk 
3.03. 2018 – udział (jako członek komisji) w II Dyktandzie Gwarowym. Organizator: 
Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Stowarzyszenie Przyjaciół Św. Katarzyny i 
Doliny Wilkowskiej oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie. 
Wystąpienie poświęcone gwarze świętokrzyskiej i twórczości ludowej poetki z Gór 
Świętokrzyskich Rozalii Grzegorczykowej. Wilków 
 
6.03. 2018 – udział w prezentacji książki Joanny Tokarskiej-Bakir „Pod klątwą”. 
Społeczny portret pogromu. Organizator: Stowarzyszenie im. Jana Karskiego, Kielce. 
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dr Mariusz Lubczyński 
8.03.2018 – udział w konferencji naukowej pt. „Dziedzictwo Wincentego Kadłubka. 

Cystersi – miasto – region od średniowiecza do współczesności”, Jędrzejów. 
- referat: Gospodarka cysterska. Zarys dziejów klucza jędrzejowskiego w XVI wieku 
(do 1585 roku). 

 
Maria Domańska-Nogajczyk 
16.03.2018 – udział w konferencji naukowej: Pożegnanie z Galicją. Organizator: 
Polska akademia Nauk, Kraków. 
 
28.03. 2018 – udział w spotkaniu w ramach „Spotkań ze źródłem archiwalnym” 
zatytułowanym: Rosja i Rosjanie w źródle archiwalnym, Organizator: Archiwum 
Państwowe, Kielce. 
 
kwiecień 
 
Katarzyna Król-Golda, Jacek Wilczkowski 
24.04. 2018 – udział w szkoleniu: „Działania profilaktyczne i system pomocy oraz 
dobre praktyki włączania studentów z niepełnosprawnościami psychicznymi w różne 
dziedziny życia akademickiego". Organizator: Dział ds. Osób Niepełnosprawnych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kielce. 
 
maj 
 
Maria Domańska-Nogajczyk 
9.05. 2018 – udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. „ Książka, prasa, 
radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej”. 
Organizator: Katedra Książki i Historii Mediów Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa. 
 
10. 05. 2018 – udział w spotkaniu dot. prezentacji i omówienia katalogu w którym 
zostały zmieszczone materiały zgromadzone w trakcie kwerend przeprowadzonych w 
ramach międzynarodowego projektu badawczego Pamiętniki i listy polskich autorów 
z Ziem Zabranych(Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918. Spotkanie połączone 
było z promocją serii wydawniczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach: 
Kresy w Polskich Pamiętnikach i Listach 1795-1918. Kielce. Organizator: Kieleckie 
Towarzystwo Naukowe. 
 
Justyna Adamczyk 
18.05.2018 – udział w Targach Książki, Warszawa. 
 
Katarzyna Król-Golda, dr Mariusz Lubczyński 
22.05.2018 – udział w szkoleniu Polona i Academica, OMNIS - miliony publikacji. 
Organizator: Biblioteka Narodowa. Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna  
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. 
 
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Jolanta Drążyk, dr Grażyna Gulińska 
30. 05. 2018 - udział w spotkaniu naukowym w ramach „Spotkań ze źródłem 
archiwalnym” zatytułowanym Starachowice w publikacjach ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej. Archiwum Państwowe w Kielcach. 
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lipiec 
 
Maria Domańska-Nogajczyk 
4.07. 2018 - udział w konferencji popularno-naukowej pt. „ Społeczność żydowska | 
w Małopolsce”. Archiwum Państwowe w Kielcach. 
 
październik 
 
Andrzej Antoniak 
18-19.10.2018 – udział w Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Akademickich, 
Biblioteka Politechniki Poznańskiej. 
 
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik 
22.10.2018 - udział spotkaniu naukowym zorganizowanych w Instytucie Historii UJK – 
wykład doc. dr Swietłany Muliny z Państwowego Uniwersytetu w Omsku p.t.  Polsko 
rosyjskie badania  nad losami Polaków zesłanych na Syberię w XIX wieku.  
 
Maria Domańska-Nogajczyk 
25.10. 2018 - udział w spotkaniu naukowym na temat „Historii cmentarzy kieleckich” 
– wykład prof. Jerzego Szczepańskiego. Kieleckie Towarzystwo Naukowe. 
 
Andrzej Antoniak, Katarzyna Król-Golda 
25.10.2018 – udział w szkoleniu z zakresu narzędzia Incites. Organizator: Web of 
Science, Kielce. 
 
Ewa Kornecka-Mogielska 
26.10.2018 – udział w Targach Książki, Kraków. 
 
listopad 
 
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik 
8-9.11. 2018 - udział w konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pamięci 
Narodowej w Kielcach i Instytut Historii UJK pt. Na stos rzuciliśmy nasz życia los…W 
setną rocznicę Niepodległości.  
 
Andrzej Antoniak 
13-14 11.2018 – udział w III Seminarium z cyklu Otwieranie Nauki — Praktyka  
i Perspektywy, organizowane pod hasłem „Wyzwania dla bibliotek akademickich  
w kontekście ustawy 2.0 i otwartej nauki”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w 
Poznaniu. 
 
Andrzej Antoniak, Anna Basamania, Anna Gołuzd, Magdalena Cieślik, Teresa 
Chutnik, Katarzyna Król-Golda, Mariusz Lubczyński, Wioletta Kowalik 
26.11 2018 – udział w szkoleniu ze SciVal. Szkolenie prowadzone przez 
przedstawiciela firmy Elsevir.  

 

 
 
 
 

https://www.scival.com/
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grudzień 
 
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Jolanta Drążyk 
12.12. 2018 – udział w wernisażu wystawy oraz wykładzie dra Jana A. Choroszy: 
„Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz(1888-1971). Biblioteka Uniwersytecka UJK. 
 
Andrzej Antoniak 
13-14 11.2018 – udział w III Seminarium z cyklu Otwieranie Nauki — Praktyka  
i Perspektywy, organizowane pod hasłem „Wyzwania dla bibliotek akademickich  
w kontekście ustawy 2.0 i otwartej nauki”, Poznań. 
 
 
IX. WYSTAWY: 
 
Biblioteka we współpracy z wybranymi instytucjami i osobami spoza naszej książnicy 
zorganizowała następujące wystawy: 

 
1. POLSKA REKLAMA SOCJALISTYCZNA W LATACH 1945-1989.   

7 II – 6 IV 2018 

Wystawa z kolekcji dr Judyty Ewy Perczak. 

Galeria Uniwersytecka  

 

2. EWA CEBORSKA: MIASTA NIEREALNE .   

18 IV – 23 VI 

Wystawa malarstwa w Galerii Uniwersyteckiej.  

 

3. FINISAŻ WYSTAWY MALARSTWA EWY CEBORSKIEJ: MIASTA 

NIEREALNE.  

27 VI 2018 

Współpraca: Muzeum Historii Kielc. 

Galeria Uniwersytecka 

 

4. GDY W SERCU KWITNIE MUZYKA. 

13 IX – 31 X 2018  

Wystawa prac laureatów XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych. 

Wystawa plakatów filmowych połączona z prezentacją multimedialną.  

Prace zostały udostępnione przez Oddział Świętokrzyski PFRON. 

Galeria Uniwersytecka 

 

5. DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI. WYSTAWA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI 

UNIWERSYTECKIEJ W KIELCACH.  

8 XI – 31 XII 2018 

Galeria Uniwersytecka 
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6. IN NOMINE DOMINI. Misjonarz Afryki. Kardynał Adam Kozłowiecki 

(1911-2007).  

12 III – 26 III 2018  

Hol, parter 

W dniu 23 marca w Galerii Uniwersyteckiej odbył się spektakl pt. 

„Serce bez granic” w wykonaniu aktorów Teatru im. Wandy 

Siemaszkowej w Rzeszowie (spektakl był wydarzeniem towarzyszącym 

wystawie).  

 

7. WYSTAWA STARODRUKÓW, GRAFIKI  I DRUKÓW ULOTNYCH ZE 

ZBIORÓW SPECJALNYCH.  

V - VI 2018  

Wystawa przy Oddziale Informacji Naukowej, II piętro.  

 

8. STARACHOWICE W PUBLIKACJACH – ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI 

UNIWERSYTECKIEJ 

V – VI 2018 

Wystawa zorganizowana z okazji spotkania naukowego z cyklu 

„Spotkanie ze źródłem archiwalnym” pt. „Starachowice w źródle 

archiwalnym” w Archiwum Państwowym  w Kielcach. 

 

9. "OD "BALLADYNY" PO "CIEMNOŚCI". 20 PLAKATÓW NA 20 LAT 

WOJEWÓDZTWA 

23 V – 31 VII 2018 

Wystawa przygotowana przez Teatr im. Stefana Żeromskiego w 

Kielcach. 

Hol, parter 

 

10.  DIALOG O LOSIE I DUSZY. STANISŁAW VINCENZ (1888–1971).  

23 XI 2018 – 17 I 2019 r.  

Hol, parter 

Wystawie towarzyszył wykład wraz z projekcją filmową (12 XII 2018).  

Autor scenariusza wystawy: Jan A. Choroszy, pracownik naukowy 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Koncepcja plastyczna i aranżacja: Konrad 
Górniak. Wystawa przygotowana przez Instytut Filologii Polskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we 
Wrocławiu we współpracy z Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, Festiwalem im. Brunona 
Schulza. 

 
W Czytelni Pedagogicznej (agenda zewnętrzna) zaprezentowano następujące 
wystawy: 

 Nowości Czytelni;  

 Dorobek wydawniczy pracowników Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego  
i pracowników Czytelni Pedagogicznej (wystawa stała uzupełniana o nowości);  

 Wystawy okolicznościowe dotyczyły informacji związanych z działalnością 
Uczelni, Biblioteki oraz setną rocznicą odzyskania niepodległości. 

https://www.facebook.com/kielce.teatr.zeromskiego/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAkorZMSXzSVs6hwKKHQbW4zzkhyDo849GuxvDx3npZa3PsGOLGVpzxRty6giyy5VIXuVEehGNL865mgYZHUadJXvoaGUiqCp3FfeZqEH_v6KMciyE9n-9_E7GrEIq5ZgNz9W0Wq2Q6-05yICtnfs6G_800xsVMVeMRUitEi2jN13UCqRUCkA&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/kielce.teatr.zeromskiego/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAkorZMSXzSVs6hwKKHQbW4zzkhyDo849GuxvDx3npZa3PsGOLGVpzxRty6giyy5VIXuVEehGNL865mgYZHUadJXvoaGUiqCp3FfeZqEH_v6KMciyE9n-9_E7GrEIq5ZgNz9W0Wq2Q6-05yICtnfs6G_800xsVMVeMRUitEi2jN13UCqRUCkA&__tn__=K-R
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Uwagi końcowe 
 

W sprawozdaniu przedstawiono szczegółowe dane ilościowe i jakościowe 
dotyczące działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2018. Porównując je  
z danymi z poprzednich lat, można stwierdzić, że w roku sprawozdawczym 
utrzymaliśmy wysokie wskaźniki realizacji zaplanowanych prac. Wszystkie zadania 
Biblioteki zostały zrealizowane w ramach planu rzeczowo-finansowego. Rok 
sprawozdawczy, przede wszystkim z uwagi na zmiany, nie należał do 
najłatwiejszych. Biblioteka funkcjonowała jednak nieprzerwanie i zrobiono 
wszystko, aby użytkownicy nie odczuli ewentualnych wewnętrznych zawirowań.  

Mamy świadomość że w przyszłości będzie należało zmodyfikować założenia  
i dotychczasowe kierunki rozwoju Biblioteki. Chcemy w jeszcze większym stopniu 
przyczyniać się do zaspokajania potrzeb i oczekiwań pracowników naukowych, 
doktorantów i studentów UJK, wspomagając realizowany na uczelni proces naukowo-
badawczy oraz prowadzoną działalność dydaktyczną przy zachowaniu działalności 
kulturotwórczej. Zależy nam, aby stać się realnym wsparciem dla naukowców, 
rozwijać szkolenia, podejmować inicjatywy biblio-czy naukometryczne. Jednym  
z wyzwań, jakie czekają nas w przyszłości będzie również kontynuacja 
zainicjowanych już w roku sprawozdawczym działań na rzecz pozyskania dla 
Uniwersytetu nowoczesnego i efektywnego systemu zarządzania nauką (celem 
ewidencjonowania i archiwizowania dorobku pracowników naukowych oraz 
zwiększania ich widoczności i cytowalności). Pozyskanie dla BU działającego  
w chmurze systemu bibliotecznego nowej generacji, integrującego wszystkie procesy 
biblioteczne w skali całej uczelni, to kolejne zadanie, które musi być podjęte, jeśli 
zależy nam na dalszym rozwijaniu elektronicznego dostępu do zasobów i usług oraz 
sprawnym funkcjonowaniu i unowocześnianiu naszej biblioteki.  
 
 
 

Opracowała:                                                                    Zatwierdził: 
 
Karolina Wicha                                                                Andrzej Antoniak 
Wicedyrektor                                                                  Dyrektor 
ds. Organizacji Informacji Naukowej                                Biblioteki Uniwersyteckiej   

 
   

 
Kielce, 22.01.2019 r. 


