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PROGRAM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI:  „SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI”  

MODUŁ „WSPARCIE DLA BIBLIOTEK NAUKOWYCH” 

 

 

Nazwa zadania: Opracowanie i udostępnienie online unikatowych dokumentów świętokrzyskiej  

                          "Solidarności". 

 

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

 

Wykonawca zadania: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Biblioteka Uniwersytecka 

 

Wartość dofinansowania z MEiN: 93 601,00 zł 

 

Wartość zadania: 105 601,00 zł 

 

ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH UMOWY NR SONB/SP/512064/2021 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZASOBU NAUKOWEGO DO OPRACOWANIA 

 

Przedmiotem projektu jest opracowanie oraz udostępnienie w postaci elektronicznej  unikatowej 

kolekcji, składającej się z 2202 dokumentów dotyczących świętokrzyskiej "Solidarności" z lat 1980–

1989 i początków lat 90.  Kolekcja została utworzona z oryginalnych dokumentów i materiałów 

przekazanych w 2005 roku Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

(dawna nazwa: Biblioteka Główna Akademii Świętokrzyskiej) przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego 

NSZZ „Solidarność”. W kolekcji przeznaczonej do opracowania znajdują się przede wszystkim 

materiały archiwalne dokumentujące powstanie i działalność Niezależnego Samorządowego Związku 

Zawodowego „Solidarność” w regionie świętokrzyskim w latach 1980–1989: materiały Zarządu 

Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” oraz poszczególnych Delegatur i Komisji Zakładowych 

NSZZ “Solidarność” funkcjonujących w różnych zakładach pracy w regionie świętokrzyskim (m.in. 

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


protokoły z posiedzeń, uchwały, komunikaty, programy, raporty, wykazy członków, listy obecności na 

zebraniach, różne pisma, postulaty pracownicze; oświadczenia, deklaracje, informacje). Kolekcja 

zawiera również dokumenty i materiały dotyczące akcji protestacyjnych, strajków, stanu wojennego, 

prześladowań, internowania. Uzupełnieniem są dokumenty życia społecznego, w tym plakaty i ulotki, 

rysunki, kalendarze, niezależna filatelistyka (znaczki, koperty i karty okolicznościowe), fotografie. 

Archiwalia zostaną opracowane i udostępnione zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotekach 

naukowych. 

 

Dokumenty i materiały przekazane przez Zarząd Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidarność” do 

Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach stanowią unikatową, jedyną w swoim rodzaju, spuściznę 

archiwalną, należą do narodowego zasobu bibliotecznego i są jedną z cenniejszych kolekcji będących 

własnością Biblioteki Uniwersyteckiej UJK. Opracowane, zdigitalizowane oraz udostępnione w postaci 

elektronicznej dokumenty powiększą znacząco bazę źródłową dotyczącą powstania i działalności ruchu 

solidarnościowego w latach 1980–1989 oraz życia społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 80. XX 

wieku. Realizacja projektu pozwoli nie tylko na zdigitalizowanie zasobu, jego zabezpieczenie oraz 

upowszechnienie, ale również umożliwi szeroką i zdalną weryfikację, w oglądzie świata naukowego, 

osiągniętych rezultatów. 

 

 

CEL  

 

Upowszechnianie cennych źródeł do badań naukowych (dotąd nieznanych i niepublikowanych) 

poprzez kompleksowe opracowanie i udostępnienie dla badaczy, unikatowej kolekcji liczącej 2202 

oryginalnych dokumentów i materiałów źródłowych dotyczących działalności NSZZ „Solidarność” 

oraz życia społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 80. i początkach 90. 

 

 

EFEKTY PROJEKTU 

 

1. Powstanie kolekcji 2202 dokumentów elektronicznych (tj. 8102 wykonanych skanów) opracowanych 

i udostępnionych w sieci internet. 

2. Podniesienie bezpieczeństwa zabytkowego zbioru bibliotecznego, dzięki zapewnieniu dostępu do 

treści materiałów, bez konieczności udostępniania oryginałów. 

3. Upowszechnianie cennych źródeł do badań naukowych poprzez zapewnienie cyfrowej archiwizacji 

unikatowych materiałów dokumentujacych Świetokrzyską Solidarność oraz życie społeczno-

gospodarcze w Polsce w latach 80. i początkach 90. 
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