
 

 
 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  

BUDŻETU PAŃSTWA 

PROGRAM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI:  „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI”  

MODUŁ „WSPARCIE DLA BIBLIOTEK NAUKOWYCH” 

 

Nazwa zadania: Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu 

Jana Kochanowskiego – książki z lat 1950-2000.  

Okres realizacji: 1 styczeń 2020 r. - 31 grudzień 2021 r.  

 

Wykonawca zadania: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Biblioteka Uniwersytecka 

 
Wartość dofinansowania z MEiN: 109 500, 00 zł 
 
Wartość zadania: 122 500,00 zł 
 
ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH UMOWY NR SONB/SP/462293/2020 

CHARAKTERYSTYKA ZASOBU NAUKOWEGO DO OPRACOWANIA 

 

Zasób naukowy planowany do opracowania to zbiory zwarte powstałe w latach 1950-2000 wydane w 

języku niemieckim, angielskim, francuskim, języki słowiańskie. Opis dokumentu jest poza katalogiem 

komputerowym, tylko w katalogu kartkowym. Opisów tych zbiorów  

w większości nie notuje Biblioteka Narodowa. Znaczna część opisanych dokumentów  

w projekcie będzie unikatowa w skali kraju. Planowany zasób biblioteczny do opracowania to 5300 

obcojęzycznych publikacji, które wydane zostały w zachodniej Europie i krajach słowiańskich z 

następujących dziedzin nauki: humanistyczne, medyczne i nauk o zdrowiu, społeczne, nauki ścisłe i 

przyrodnicze, rolnicze, teologiczne oraz sztuka. 

 

 

CEL PROJEKTU 

 

Poszerzenie dostępu do źródła informacji o posiadanych zbiorach bibliotecznych wydanych poza 

granicami kraju w językach obcych w latach 1950-2000 poprzez katalog NUKAT, KARO i katalog 

http://www.ujk.edu.pl/
http://www.ujk.edu.pl/


 

komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej - jak najszersze udostępnienie  

i wprowadzenie do obiegu naukowego dokumentów obcojęzycznych publikacji  

z następujących dziedzin nauki: humanistyczne, medyczne i nauk o zdrowiu, społeczne, nauki ścisłe i 

przyrodnicze, rolnicze, teologiczne oraz sztuka. Wiodąca dziedzina: nauki społeczne. 
 
EFEKTY PROJEKTU 
 
1. Upowszechnienie nauki poprzez utworzenie 5300 rekordów bibliograficznych oraz 1500 rekordów 
haseł kartoteki wzorcowej. 
 
2. Powiększenie ogólnej ilości rekordów pozostających w katalogu lokalnym Biblioteki 
Uniwersyteckiej UJK oraz w katalogu centralnym NUKAT. 
 
Dla Wykonawcy - zadanie jest kontynuacją (IV etapem) rozpoczętego w 2016 roku projektu mającego 

na celu wprowadzenie do obiegu naukowego oraz popularyzację jak największej ilości rekordów 

bibliotecznych dotyczących publikacji zwartych wydanych poza granicami kraju w językach obcych.  

ZESPÓŁ 

 

Kierownik naukowy: Andrzej Antoniak 

 

Przygotowanie techniczne księgozbioru: Marek Białas, Anna Detka,  

Adam Kacak 

 

Opracowanie formalne książek: Teresa Chutnik, Anna Gołuzd,  

Katarzyna Król-Golda 

 

 

 

 

 

 

 


