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Nazwa zadania: Opracowanie rekordów analitycznych dotyczących regionu świętokrzyskiego 

(lata 1989-2020) kontynuacja. 

 

Okres realizacji: Okres realizacji: 1 września 2021 - 31 grudnia 2022 r.  

 

Wykonawca zadania: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Biblioteka Uniwersytecka 

 

Wartość dofinansowania z MEiN:  156 000,00 zł 

 

Wartość zadania: 175 000,00 zł 

 

ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH UMOWY NR SONB/SP/511924/2021 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZASOBU NAUKOWEGO DO OPRACOWANIA 

 

Zasób naukowy planowany do opracowania to artykuły z czasopism ogólnopolskich i regionalnych oraz 

opracowań zamieszczonych w publikacjach zwartych dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej, 

kulturowej i politycznej regionu świętokrzyskiego w latach 1989-2020, wydane w języku polskim oraz 

językach nowożytnych. Opracowanie zasobu naukowego pozwoli na rozbudowę bazy komputerowego 

katalogu zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, a także, dzięki współpracy  

z katalogiem centralnym NUKAT innych bibliotek w kraju. 

 

 

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


Zadanie jest kontynuacją (IV etapem) rozpoczętego w 2017 roku projektu mającego na celu, poprzez 

sporządzanie rekordów analitycznych, wprowadzenie do obiegu naukowego oraz popularnego jak 

największej ilości publikacji z czasopism ogólnopolskich, regionalnych oraz opracowań zamieszczonych 

w publikacjach zwartych dotyczących regionu świętokrzyskiego. Realizacja trzech poprzednich etapów 

pokazała, że dzięki opracowaniu i wprowadzeniu do obiegu naukowego 13 500 rekordów, publikacje 

nimi opisane są często wykorzystywane przez użytkowników. Rekordy są także kopiowane przez inne 

biblioteki naukowe w ramach współkatalogowania w NUKAcie. 

 

CEL  

 

Rozbudowa istniejącej w komputerowym katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach bibliografii 

przedmiotowej artykułów z czasopism i opracowań z wydawnictw zwartych. Baza stanowi źródło 

informacji dla badaczy sytuacji społeczno-gospodarczej, kulturowej i politycznej regionu 

świętokrzyskiego w latach 1989-2020. Projekt umożliwi dostęp przez katalog online do informacji  

o opublikowanych artykułach i opracowaniach pozwalając na pełne ich wykorzystanie dla celów 

badawczo-informacyjnych. 

 

EFEKTY PROJEKTU 

 

1. W ramach zadania powstanie 5100 bibliograficznych rekordów analitycznych wraz z niezbędnymi do 

ich obsługi rekordami haseł wzorcowych (khw). Rekordy zostaną opatrzone opisem rzeczowym  

w języku haseł przedmiotowych KABA. Tym samym zostanie powiększona ogólna ilości rekordów 

pozostających w katalogu lokalnym Biblioteki Uniwersyteckiej UJK oraz w katalogu centralnym 

NUKAT. 

2. Powstanie  wyodrębnionej kolekcji artykułów z czasopism i wydawnictw zwartych o tytule: Region 

świętokrzyski w okresie zmiany systemowej i współcześnie. Posadowienie na serwerze BU UJK pełnego 

wykazu tytułów opracowanych artykułów i opracowań z wydawnictw zwartych z możliwością 

wyszukiwania poprzez hasła przedmiotowe, autorskie i tytuły z odsyłaczem do tytułu głównego. 

3. Umożliwienie szerokiemu gronu odbiorców nieograniczonego dostępu do informacji o pracach 

naukowych zawartych w czasopismach i  opracowaniach z wydawnictw zwartych, bez konieczności 

manualnego przeglądania poszczególnych druków i ich spisów treści. Stworzenie możliwości badaczom 

na całym świecie pozyskania informacji o stanie badań nad dziejami szeroko pojętego regionu 

świętokrzyskiego w okresie zmiany systemowej i współcześnie. 

 

ZESPÓŁ 

 

Kierownik naukowy: Andrzej Antoniak 

Kwerenda naukowa i bazodanowa: Ewa Brąś, Anna Łojek, Jolanta Sękowska, Marcin Gabryś 

Opracowanie formalne: Edyta Brylska-Szmidt, Małgorzata Guldon, Ewa Rutkiewicz 

Opracowanie rzeczowe: Magdalena Cieślik, Wioletta Kowalik, Justyna Regulska,  

      Katarzyna Ziółkowska 

 

 

 

 


