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Sprawozdanie z działalności 

Biblioteki Głównej AŚ w Kielcach 
za  rok 2005 

 
I.  Zbiory: 
W 2005 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Głównej: 
  12 733 tomów wydawnictw zwartych (w tym 8 701 uzyskanych   
 poprzez dary i wymianę), 
     815 roczników czasopism polskich i zagranicznych, 
       247 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 
Ogółem ubytkowano (protokół skontrum, wykazy indywidualne) 392 pozycje. 
Stan zbiorów na dzień 31.12.2005 r. wynosił: 
 407 337  tomy wydawnictw zwartych i ciągłych, 
   34 588  roczników czasopism polskich i zagranicznych, 
     8 917  jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 
Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w postaci papierowej w roku 2005 
wynosiła 815 tytułów w tym: 762 tyt. czasopism polskich i 53 tyt. czas. 
zagranicznych. Ilość dostępnych czasopism w formie elektronicznej za pośrednictwem 
internetowych baz danych to ponad 17 000 tytułów z całego świata.  
 Proces gromadzenia odbywał się bez zakłóceń, lecz w drugiej połowie 2005 
roku w związku z trudnościami finansowymi Uczelni, Biblioteka Główna została 
również ograniczona finansowo i zakup nowości wydawniczych zmniejszono do 
minimum. Uczestnictwo w aukcjach antykwarycznych zostało zawieszone a zakup 
antykwaryczny całkowicie wstrzymano. 
Książki nabywano zgodnie z dezyderatami pracowników naukowo-dydaktycznych, 
przekazując je do wykorzystania w trybie ekspresowym (podręczniki akademickie, 
nowości wydawnicze). Uczestniczono w targach książki, interesując się nowościami z 
wykorzystywanych dziedzin nauki, informacje o wydawanych książkach są 
gromadzone do zrealizowania w późniejszym czasie. Korzystamy z usług księgarń 
kieleckich oraz wydawców regionalnych, hurtowni książek, wydawców 
reprezentatywnych dla poszczególnych regionów kraju. Książki pozyskiwaliśmy także 
drogą wymiany i darów od stałych kontrahentów. 
1. Koszty: 
Na zakup wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych oraz zbiorów specjalnych 
wydatkowano: 
a) z funduszy Biblioteki Głównej –   167 054,24 zł 
b) z poszczególnych Wydziałów –       2 119,40 zł 
c) wartość księgozbioru pochodzącego z darów i wymiany, 
    w  2005 wzrosła o      _             99 519,60 zł   
 ogółem wartość księgozbioru w 2005 roku wzrosła o  –   268 693,26 zł 
  
 Na prenumeratę czasopism polskich wydano –   63 460, 64  zł 
       Na prenumeratę czasopism zagr. wydano*                        –    173 395, 46 zł 
       Koszty zakupu baz elektronicznych Science Direct, 
       Eifl Direct i inne wyniosły  -            117 120, 26 zł 
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Wydatki na konserwację i oprawę książek i czasopism wyniosły-      18 788, 63 zł 
Ogółem wydatki na zakup książek, czasopism, baz danych oraz 
konserwację księgozbioru  wyniosły                                   -   641 458, 25 zł
   
* Czasopisma zagraniczne są nabywane przy częściowej współpracy finansowej poszczególnych Wydziałów i Instytutów . 

 
2. Opracowanie zbiorów: 
 W 2005 roku opracowano merytorycznie i skatalogowano 14 864 tytuły 
wydawnictw zwartych, ciągłych oraz zbiorów specjalnych. Komputerowa baza danych 
wzrosła o 25 151 pełnych rekordów bibliograficznych (w tym rekordy nowo 
opracowane oraz modyfikowane i uzupełniane po konwersji). Baza PUK 10-khw 
/haseł autorskich, instytucji i organizacji, serii oraz tyt. ujednoliconych/ powiększona 
została o 8 249 rekordów wgranych z bazy NUKAT-a. Utworzono i przesłano do 
katalogu NUKAT 392 rekordy KHW (hasła formalne), zmodyfikowano w bazie 
NUKAT-a 164 rekordy KHW oraz utworzono i przesłano do Virtui 2 154 rekordy 
bibliograficzne. Dodatkowo poza godzinami pracy opracowano retrospektywnie 232 
rekordy bibliograficzne. Stan baz KHW KABA (PUK 10, 11) wzrósł do 51.889 haseł 
przedmiotowych. W r. 2005 Oddział Oprac. Rzeczowego utworzył i przesłał do 
katalogu NUKAT 263 rekordów KHW haseł wzorcowych, 1663 rekordów KHW haseł 
wzorcowych rozwiniętych i 156 rekordów KHW osobowych i korporatywnych. 
Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów powiększył w bazie komputerowej 
wydawnictw zwartych i ciągłych kartotekę haseł wzorcowych (Puk 11) jhp KABA i 
kontynuował prace polegające na wymianie dotychczasowych słów kluczowych 
stosowanych w systemie SOB zastępując je KHW KABA.  
Na dzień 31.12.2005 stan bazy komputerowej Alepha (PUK01) wynosił 164 641 
rekordów bibliograficznych, pod którymi zarejestrowane było 260 265 egz.     
 
3. Informacja naukowa: 
 W Oddziale Informacji Naukowej udzielono 5 384 informacji katalogowych, 
rzeczowych i bibliograficznych, wydano 191 haseł dostępu do archiwów. W 
księgozbiorze INF przybyło 551 pozycji, 9 pozycji w dziale „Multimedia” oraz 
pozyskano i kontynuowano dostęp do 18 baz.  Uzupełniano bazy danych zakupione w 
Bibliotece Narodowej (Przewodnik Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości 
Czasopism, Wydawnictwa Ciągłe, Wydawnictwa Podziemne, ISSN, Bibliografia 
Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, UKD, Słownik Języka Haseł 
Przedmiotowych. Indeksacja w MAK-u ok. 89.000 rekordów. W 2005 uzupełniono 
bazę danych „Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie” o 3 472 opisów. 
Przygotowano 110 zestawień bibliograficznych „na zamówienie”. Ponadto 
przygotowano materiały do akredytacji na 3 kierunkach. 
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II. Czytelnictwo  
 
Wypożyczalnia międzybiblioteczna 
     Wypożyczalnia międzybiblioteczna Akademii Świętokrzyskiej złożyła dla 
użytkowników Biblioteki 782 zamówienia do innych bibliotek. Odmownych 
zamówień było 326. Do Biblioteki AŚ wpłynęły 592 zamówienia  (odmownych było 
219). Biblioteka Główna AŚ w ramach wymiany międzybibliotecznej współpracowała 
z 143  bibliotekami.  

 
Wypożyczalnia: 
W roku sprawozdawczym 2005 Wypożyczalnia Biblioteki Głównej pracowała przez 
okres 11 miesięcy z  wyłączeniem okresu urlopowego w sierpniu. 
W tym okresie złożono 124 777 zamówień, odnotowując ich wzrost o 12 310 
zamówień więcej w stosunku do roku poprzedniego (2004-112.467), tj. o 11 %. 
Zrealizowanych zamówień było 99 924 (2004-118.689). 
Liczba czytelników zarejestrowanych w roku bieżącym wyniosła 8 725 .  
Ogółem odwiedziło Wypożyczalnię 104 746 osób (wzrost w stosunku do roku 2004 o 
2 619 osób)   
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów przekazał do Wypożyczalni w 22 
ekspedycjach 7 207 pozycji. 
 
Czytelnie:  

W ramach Biblioteki Głównej funkcjonuje obecnie 9 czytelń  ( Czytelnia 
Główna, Czytelnia Oddziału Zbiorów Specjalnych, Czytelnia Oddziału Informacji 
Naukowej, Czytelnia Zakładu Neofilologii, Czytelnia Wydziału Pedagogicznego, 
Czytelnia Wydziału Zarządzania i Administracji, Czytelnia Wydziału Matematyczno-
Przyrodniczego, Czytelnia Instytutu Chemii, Czytelnia Instytutu Historii ), które 
dysponują łącznie 376 miejscami. 
W zakresie udostępniania w czytelniach wzrosło w sposób znaczący korzystanie z 
elektronicznych baz komputerowych, szczególnie z pełnotekstowych serwisów online 
Science Direct, Eifl Direct oraz Archiwum Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej. 
Łącznie udostępniono w czytelniach  660.142 voluminów:   

 w tym książek 403.521  
 w tym czasopism 256.621   

Odwiedziło Czytelnie 141 361 osób 
Liczba wejść do czasopism elektronicznych w trybie online np. Science Direct, 
Archiwum Gazety Wyborczej, Eifl Direct - 20.345. 
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Statystykę odwiedzin w poszczególnych czytelniach w 2005 r (z porównaniem do  
 2004 ) prezentuje poniższa tabela: 
 
 

Nazwa czytelni  
2005 

Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej                 11 562 
Czytelnia Zbiorów Specjalnych                     959 
Czytelnia Główna                11 152 
Czytelnia Wydziału Pedagogicznego                32 249 
Czytelnia Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego               23  510 
Czytelnia Wydz. Zarządzania i Administracji                36 034 
Czytelnia Instytutu Historii                24 655 
Czytelnia Instytutu Chemii                  6 806 
Czytelnia Zakładu Neofilologii                   1 774 
 
Pracownia fotograficzna: 
Z powodu m. in. wdrażanego w Uczelni programu oszczędnościowego pracownia 
fotograficzna pracowała w bardzo ograniczonym zakresie, wykonując bieżące 
mikrofilmowanie zbiorów Biblioteki. Od roku 2006 ze względu na odejście na 
emeryturę dotychczasowego pracownika i konieczność zreorganizowania struktury 
Prac. działanie Pracowni Fotograficznej zostaje zawieszone 
 
 
 
III. Pracownicy: 
 

Biblioteka Główna na koniec 2005 roku zatrudniała 95 osób, w tym: 3 osoby 
posiadały stopień naukowy doktora oraz 77 osoby stopień magistra różnych 
specjalności. Na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych pracowały 3 osoby,  80 
osób na różnych stanowiskach bibliotekarskich w tym 2 na ½ etatu, 12 jako 
magazynierzy, 2 pracowników administracyjnych oraz 10 osób obsługi - sprzątaczki, 
portierzy itp.- w tym 2 osoby na ½ i  1 na ¾  etatu.  
W 2005 r. 4 osoby brały udział w seminariach doktoranckich. 
 
IV. Działalność dydaktyczna: 
 
 W zakresie dydaktyki bibliotecznej zrealizowano łącznie 565 godzin z przyspo-
sobienia bibliotecznego i elementów informacji naukowej, dla studentów I roku 
studiów dziennych i zaocznych. Szkoleniem objęto 240 grup studenckich na 
wszystkich wydziałach. Zajęcia te prowadziło 17 osób. Ponadto pracownicy  Oddziału 
Zbiorów Specjalnych oraz Czytelni Głównej przeprowadzili 4 godziny zajęć 
dydaktycznych dla studentów AŚ oraz uczniów szkół podstawowych i średnich, a 
pracownicy Oddziału Informacji Naukowej 15 godzin.  
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V. Komputeryzacja: 
 
 1. W ramach rozwoju wersji 14.2 systemu bibliotecznego wykonano następujące 
zadania: : 

 udział w internetowych szkoleniach pracowników Oddziału Komputeryzacji  
dotyczących administracji systemu Aleph 

 udział w internetowych szkoleniach związanych z użytkowaniem serwera 
raportów  

 realizacja, testowanie oraz implementacja oprogramowania automatyzującego 
procesy aktualizacji rekordów katalogów bibliograficznych oraz katalogów 
haseł wzorcowych 

 zaprojektowanie, testowanie i realizacja oprogramowania zbierającego 
informacje dotyczące funkcjonowania Biblioteki Głównej AŚ 

 stworzenie baz danych umożliwiających realizację katalogu zbiorów 
dostawnych 

 zaprojektowanie, realizacja i wdrożenie nowego typu terminala dostępu do 
zbiorów bibliotecznych 

2. Inne prace związane z serwisem sprzętu, naprawy bieżące, konserwacja 
3. W zakresie serwisu WWW – bieżąca aktualizacja informacji, przystosowanie 
kolejnych podstron PHP, prace nad katalogiem tematycznym linków do zasobów 
Internetu z uwzględnieniem potrzeb studentów  i pracowników AŚ. 
4. Prace związane z udostępnieniem baz Oddziału Informacji Naukowej jednostek 
sieci uczelnianej – wersja testowa on-line dla wybranych baz. 
5. Bieżące prace zapewniające utrzymanie sprzętu komputerowego Biblioteki w 
dobrym stanie, wymiana przestarzałych podzespołów na nowe, zapewnienie ochrony 
antywirusowej i bezpieczeństwa systemów.  
 
 
VI. Wystawy: 
 
 Przygotowano 3 wystawy tematyczne w Galerii Akademickiej Biblioteki Głównej 
       tj.: 

1. „Pikselaki” – Grafika komputerowa Iwony Plucner. 
2. „Jubileusz 70 lecia Profesora Jana Pacławskiego.” 
3. „60 lat z historii kieleckiej pocztówki”.  -  wystawa ze zbiorów Krzysztofa 

Lorka 
 
Ponadto 3 wystawy prezentowane poza Galerią Akademicką 
 
4. „Edmunda Niziurskiego awantury, przygody i przypadki”. Edmundowi 

Niziurskiemu w 80-lecie urodzin 19 maja 2005.  – wystawa przygotowana 
przez pracowników Czytelni Wydziału Pedagogicznego oraz Czytelni Głównej 
prezentowana w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach. 

5. „Problematyka oświaty na łamach czasopism” – przygotowanie Jan Jadach 
6. „Tradycje wigilijne w literaturze dla dzieci” – przygotowanie Magdalena 

Antoniak 
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VII. Działalność naukowa: 
 
Prace opublikowane: 
 Drążyk Jolanta: 
Kulisy skandalu literackiego. Rzecz o „Motorach” Zegadłowicza,  Dedal. 
Świętokrzyski Magazyn Kulturalno-Artystyczny, nr 3(6) lipiec-wrzesień 2005, s. 17-
18. 
 
 Grzywna Monika: 
Malinowski Maksymilian, Mill John Stuart, Moszczeńska Wanda, Mulcaster Richard, 
Narbutt Kazimierz Daniel, Natop Paul Gerard, Neill Alexander Sutherland, Orszak 
(Orsacius) Grzegorz – hasła opracowane do: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku 
T. 3, pod red. T. Pilcha, Warszawa „Żak” .  
 
 Jadach Jan: 
Z dziejów regionalizmu świętokrzyskiego – redakcja, wstęp, posłowie, projekt okładki 
M. Zarębski – Kielce-Staszów 2005. 
 
Warsztat nauczyciela regionalisty, „Studia Pedagogiczne Akademii Świętokrzyskiej”,  
t. 15 : 2005, s.141-167. 
 
 Krasiński Izabela: 
Towarzystwa trzeźwości w Królestwie Polskim. Inicjatywy społeczne i rządowe. Zbiór 
materiałów z konferencji: Życie jest wszędzie. Ruchy społeczne w Polsce i Rosji do II 
wojny światowej, Warszawa 16-17.09.03.  Warszawa 2005, I. Krasińska, W. Caban. 
 
 Lubczyński Mariusz: 
Cui cotingni nascit, restart mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa 
sandomierskiego, oprac. M. Lubczyński, J. Pielas, S. Suchojad, Wydawnictwo 
Naukowe Semper, Warszawa 2005. 
  
 Nowak Joanna: 
Bazy „offline” i „online” dla polonistów, Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki 
Humanistyczne – T. 28 (2004), s. 161-178. 
 
 Henryk Suchojad:  
Cui cotingni nascit, restart mori. Wybór testamentów staropolskich z województwa 
sandomierskiego, oprac. M. Lubczyński, J. Pielas, S. Suchojad, Wydawnictwo 
Naukowe Semper, Warszawa 2005. 
 
Słowo wstępne do katalogu wystawy: Kulisy Skandalu literackiego: Rzecz o Motorach 
Zegadłowicza, Kielce [BG] 2005. 
 
Sensacja z archiwum, „Głos Akademicki” styczeń 2005. 
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VIII. Konferencje, sympozja, seminaria i inne szkolenia 
 

 Luty 
Konferencja: Mikołaj Rej z Nagłowic i jego epoka ( w pięćsetną rocznicę 
urodzin poety  )- Nagłowice 3-5.05.  – Mariusz Lubczyński,  
wygłoszony referat: Zygmunt Szaszkowski i inni. Zastępcy procesowi 
Mikołaja Reja. 
. 

 Kwiecień 
Spotkanie bibliotekarzy systemowych – Warszawa 28.04 – Zofia Kilarska. 
 

 Maj 
Konferencja: „50 lecie badań nad starożytnym hutnictwem świętokrzyskim”, 
Kielce, Wólka Limanowska 30-31.05 – Jolanta Drążyk. 
 

 Czerwiec 
XX Międzynarodowe Biennale Exlibrisu – Malbork 2-5.06 – Ewa Szląpek. 
 
Międzynarodowa konferencja: Partie polityczne: Permanentne problemy. 
WSEiA, Kielce 08.06.  – Henryk Suchojad,   
wygłoszony referat: Ugrupowania polityczne w Rzeczypospolitej XVI-XVIII 
wieku. Mechanizmy władzy. 
 

 Wrzesień 
Międzynarodowa konferencja: „Grecy, Rzymianie i ich sąsiedzi”  
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 21-23.09 – Jolanta Drążyk,  
wygłoszony referat: Kobiety a spisek Pizona. 
 

 Październik 
VIII Forum Informacji Naukowej – Zakopane 11-14.11 – Ewa Szląpek. 
 

 Listopad 
Konfrencja dyrektorów bibliotek szkół wyższych – Warszawa 3.11 – Henryk 
Suchojad. 
Warsztaty szkoleniowe katalogowania dokumentów elektronicznych – 
Kraków, 15-16.11. – Andrzej Antoniak. 

 
 
 
 
 
         
     
 
 Kielce, 18.01.2006 r.                                                   


