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Sprawozdanie z działalności 

Biblioteki Głównej AŚ w Kielcach 
za  rok 2006 

 
 
 

Praca Biblioteki przebiegała zgodnie z planem, choć w połowie roku znacznie 
ograniczono zakup w związku z trudnościami finansowymi Uczelni. 
Nowości nabywane były poprzez zakup bieżący i dary od instytucji i osób 
prywatnych. Penetracja rynku wydawniczego odbywała się poprzez Internet, oferty 
wydawnicze, katalogi, bazy bibliograficzne, uczestnictwo w targach książek, stałą 
współpracę z miejscowymi księgarniami, wydawcami regionalnymi, hurtowniami i 
wydawnictwami profesjonalnymi. Ograniczenia finansowe wpłynęły na zaniechanie 
zakupu antykwarycznego. 

Zakończono wprowadzanie do inwentarza książek pochodzących z byłej 
Biblioteki Ośrodka Propagandy Partyjnej PZPR w Kielcach. Trwa wprowadzanie do 
inwentarza książek pochodzących z daru J. Morrissey’a . 

Ponadto zakupiono archiwum domowe po Emilu Zegadłowiczu z wieloma 
cennymi eksponatami i dokumentami z życia pisarza. Archiwum to w znaczący sposób 
wzbogaci zbiory specjalne Biblioteki. 
 
 
 
 
 
I.  Zbiory: 
 
W 2006 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Głównej: 
  10 094 tomów wydawnictw zwartych, w tym 5 227 uzyskanych   
               poprzez dary i wymianę, 
     1 229 roczników czasopism polskich i zagranicznych, 
          157 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 
Ogółem ubytkowano (protokół skontrum, wykazy indywidualne) 3 148 pozycji. 
Stan zbiorów na dzień 31.12.2006 r. wynosił: 
 414 283  tomy wydawnictw zwartych, 
   35 817  roczników czasopism polskich i zagranicznych, 
     8 777  jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 
Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w postaci papierowej w roku 2006 
wynosiła 1 229 tytułów w tym: 1 185 tyt. czasopism polskich i 44 tyt. czas. 
zagranicznych. Ilość dostępnych czasopism w formie elektronicznej za pośrednictwem 
internetowych baz danych to ponad 17 000 tytułów z całego świata.  
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1. Koszty: 
Na zakup wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych oraz zbiorów specjalnych 
wydatkowano: 
a) z funduszy Biblioteki Głównej –      193 368,53 zł 
b) z poszczególnych Wydziałów –             392,94 zł 
c) wartość księgozbioru pochodzącego z darów i wymiany, 
    w  2006 wzrosła o      _               60 060,83 zł   
ogółem wartość księgozbioru w 2006 roku wzrosła o  –     253 822,30 zł 
Na prenumeratę czasopism polskich wydano –     69 380,27 zł 
Na prenumeratę czasopism zagr. wydano                                 –       84 248,23 zł 
Koszty zakupu baz elektronicznych Science Direct, 
Eifl Direct, Elsevier, Springer i innych wyniosły  -            178 945,90 zł 
Wydatki na konserwację i oprawę książek i czasopism wyniosły-          21 372,97 zł 
Ogółem wydatki na zakup książek, czasopism, baz danych oraz 
konserwację księgozbioru  wyniosły                                   -   607 769, 67 zł
   
. 

 
2. Opracowanie zbiorów: 
 W 2006 roku Oddział Opracowania Formalnego skatalogował i wprowadził do 
bazy PUK 01 łącznie 15 878 tytułów wydawnictw zwartych. Ponadto powiększono 
bazę PUK 10 wgrywając 14 420 rekordów KHW z bazy centralnej NUKAT’a. 
Zmodyfikowano także w bazie NUKAT 720 rekordów oraz dostosowano w bazie 
ALEPH’a 3 718 rekordów do zasad formatu USMARC. 

Oddział Opracowania Rzeczowego utworzył i przesłał do katalogu NUKAT 
325 rekordów KHW haseł wzorcowych, 2 167 rekordów KHW haseł wzorcowych 
rozwiniętych i 254 rekordy KHW osobowych i korporatywnych. Powiększono w bazie 
komputerowej wydawnictw zwartych i ciągłych kartotekę haseł wzorcowych (Puk 11)  
o 2 963 nowe hasła i 789 haseł zaktualizowanych. W tym okresie ściągnięto również 
do bazy PUK 16 -  17 631 nowych haseł oraz 3 465 haseł zaktualizowanych a ponadto 
dokonano zmian w 23 453 rekordach bibliograficznych w oparciu o katalog NUKAT. 
 Sekcja Wydawnictw Ciągłych wprowadziła 682 rekordy wydawnictw nowych, 
179 rekordy wydawnictw monograficznych oraz zaktualizowała 2 441 rekordy 
wydaw. ciągłych. Wprowadzono do bazy 8 672 egzemplarze wydawnictw.  Do bazy 
dubletów wprowadzono 427 rekordy oraz 2077 egzemplarzy wydaw. ciągłych. 
We współpracy z NUKATEM wprowadzono i zmodyfikowano 98 wydaw. ciągłych, 
50 rekordów KHW oraz wydaw. zwartych.   
Na dzień 31.12.2006 stan bazy komputerowej Alepha (PUK01) wynosił 166 741 
rekordów bibliograficznych.     
 
3. Informacja naukowa: 
 W Oddziale Informacji Naukowej udzielono 5 384 informacji katalogowych, 
rzeczowych i bibliograficznych,. W księgozbiorze INF przybyło 326 woluminów, oraz 
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 
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Przedmiotowych. W 2006 systematycznie uzupełniano bazę danych „Prace doktorskie, 
magisterskie i licencjackie” oraz przygotowano ją do udostępnienia on-line. 
Przygotowano 110 zestawień bibliograficznych „na zamówienie”. Ponadto 
przygotowano materiały do akredytacji na 2 kierunkach. 
 
 
 
 
II. Czytelnictwo  
 
Wypożyczalnia międzybiblioteczna 
     Wypożyczalnia międzybiblioteczna Akademii Świętokrzyskiej złożyła dla 
użytkowników Biblioteki 590 zamówień do innych bibliotek. Odmownych zamówień 
było 202. Do Biblioteki AŚ wpłynęło 670 zamówień  (odmownych było 222). 
Biblioteka Główna AŚ w ramach wymiany międzybibliotecznej współpracowała z 194  
bibliotekami.  
 
Wypożyczalnia: 

W roku sprawozdawczym 2006 Wypożyczalnia Biblioteki Głównej pracowała 
przez okres 11 miesięcy z  wyłączeniem okresu urlopowego w sierpniu. 
W tym okresie złożono 120 153 zamówienia. Zrealizowanych zamówień było 97 147. 
Ogółem odwiedziło Wypożyczalnię 96 122 osoby. 
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów przekazał do Wypożyczalni w 19 
ekspedycjach 5 280 pozycji. 
Liczba czytelników zarejestrowanych w wypożyczalni i czytelniach w roku bieżącym 
wyniosła 8 808. 
 
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  584 323 woluminów, w tym:   
 

 książek 384 590  
 czasopism 198 882  
 zbiorów specjalnych 851 
 

Liczba wejść i pobrań  do czasopism elektronicznych w trybie online np. Science 
Direct, Archiwum Gazety Wyborczej, Eifl Direct – 20 203. 
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Statystykę odwiedzin w poszczególnych czytelniach w 2006 r prezentuje poniższa 
tabela: 
 
 

Nazwa czytelni  
2006 

Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej                  8 772 
Czytelnia Zbiorów Specjalnych                     659 
Czytelnia Główna                  9 206 
Czytelnia Wydziału Pedagogicznego                36 151 
Czytelnia Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego                18 370 
Czytelnia Wydz. Zarządzania i Administracji                34 638 
Czytelnia Instytutu Historii                21 610 
Czytelnia Instytutu Chemii                   5 453
Czytelnia Zakładu Neofilologii                    1 831
 
Łącznie odwiedziło Czytelnie 136 690 osób. 
 
 
III. Pracownicy: 
 

Biblioteka Główna na koniec 2006 roku zatrudniała 93 osoby, w tym: 4 osoby 
posiadały stopień naukowy doktora oraz 75 osób stopień magistra różnych 
specjalności. Na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych pracowały 3 osoby,  69 
osób na różnych stanowiskach bibliotekarskich w tym 2 na ½ etatu, 7 jako 
magazynierzy, 3 pracowników administracyjnych oraz 11 osób obsługi - sprzątaczki, 
portierzy itp.- w tym 3 osoby na ½ i  1 na ¾  etatu.  
W 2006 r. 3 osoby brały udział w seminariach doktoranckich. 
 
 
IV. Działalność dydaktyczno-wydawnicza: 
 
 W zakresie dydaktyki bibliotecznej realizowano zajęcia z przysposobienia 
bibliotecznego i elementów informacji naukowej, dla studentów I roku studiów 
dziennych i zaocznych. Ponadto opracowano harmonogram i przeprowadzono 
praktyki dla studentów z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa AŚ ( w sumie 
8 osób).  

W zakresie działalności wydawniczej sporządzono maszynopis pamiętników 
Włodzimierza Gierowskiego „Służba w Legionach”. Przygotowano również do 
wygłoszenia i wydrukowania referat: „Reklama książek na łamach „Gazety 
Kieleckiej” w latach 1870-1912”. Na bieżąco prowadzono również dokumentację 
działalności naukowej pracowników Biblioteki. 
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V. Komputeryzacja: 
 
1. W związku z planowaną zmianą  systemu bibliotecznego Aleph z wersji 14.2 na   
    wersję 16 w ramach przygotowań do zadania: 

 zrealizowano szkolenia pracowników Oddziału Komputeryzacji dot. instalacji  
      i użytkowania wersji 1.6 systemu 
 przygotowano specyfikację, dokonano zakupu i wstępnej konfiguracji serwera 

dla nowej wersji sytemu 
 kontynuowano proces modernizacji sprzętu komputerowego pod kątem 

dostosowania do wymagań nowej wersjo Aleph’a 
 2. Zrealizowano niezbędne prace dotyczące uruchomienia bazy danych prac     
     licencjackich, magisterskich i doktorskich: 

 rozpoznano format i zasady jego tworzenia dla istniejącej bazy 
 utworzona nową strukturę nowej bazy bibliograficznej 
 przygotowano, przetestowano i wykonano konwersję bazy na nowy format 
 

3.  Przygotowano Bibliotekę do współpracy w ramach programu Google Serach. 
4. Zaimplementowano możliwość znajdowania nowości i nabytków w bazach 
bibliograficznych.  
5. Przeszkolono i zatrudniono nowego pracownika  do serwisowania sprzętu 
komputerowego. 
6.  Przygotowano nowy layout strony WWW. 
 
 
VI. Wystawy: 
 
 Przygotowano 6 wystaw tematycznych w Galerii Akademickiej Biblioteki 
Głównej tj.: 
 

1. Jerzy Waygart : Grafika i ekslibrisy. 
2. Prace naukowe prof. Wandy Pomianowskiej, dr Grażyny Gołębiowskiej,  
      dr Zofii Stamirowskiej z okazji Konferencji „Dialekt i folklor polski”. 
3. Pieniny : wystawa fotografii Krzysztofa Karpińskiego. 
4. Pisma niezależne regiony świętokrzyskiego z lat 1980-1989. 
5. Czesław Woś : grafika i ekslibrisy z lat 1999-2006. 
6. Było to w stanie wojennym. Wystawa z okazji 25 rocznicy wprowadzenia stanu 

wojennego. 
 
Ponadto w ciągu całego roku systematycznie były organizowane pomniejsze wystawy 
okolicznościowe w poszczególnych czytelniach. 
 
 
 
 
 



 6 

VII. Działalność naukowa: 
 
Publikacje wydane: 
 
 Lubczyńska Aleksandra: 
Czy potrzebna jest w szkole edukacja regionalna? w: „Mówią Wieki” 2006, nr 12, 
dodatek „Mówią wieki w Szkole” 2006, nr 8, s.7-8. 
„Regionalizm w polskiej szkole” w: „Mówią Wieki” 2006, nr 12, dodatek „Mówią 
Wieki w Szkole” 2006, nr 8 str. 6-7. 
 
 Lubczyński Mariusz: 
Zygmunt Szaszkowski i inni. Zastępcy procesowi Mikołaja Reja (przed sądami 
ziemskim i grodzkim krakowskim) w:  Mikołaj Rej z Nagłowic. W pięćsetną rocznicę 
urodzin. Red. W. Kowalski, Kielce 2006, s. 197-222. 
 
 Suchojad Henryk:  
Ugrupowania polityczne Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, w:  
Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu 
politycznego, pod red. J. Kornasia, Wydawnictwo WSEiA, Kielce 2005, s. 143-159. 
(wydawnictwo ukazało się w 2006). 
Wizerunek cudzoziemskich kandydatów do korony polskiej w czasie bezkrólewia z lat 
1572-1573 w oczach szlachty, w: Między Lwowem a Wrocławiem. Księga 
jubileuszowa Profesora Krystyna Matwijowskiego, pod red. B. Roka i J. Maronia, 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 393-408. 
 
Publikacje oddane do druku: 
 
  Krasińska Izabela: 
Wydawnictwa rosyjskie w bibliotekach instytucji kulturalno-oświatowych w Królestwie 
Polskim w II poł. XIX i początkach XX w., w: Książka, biblioteka, informacja – między 
podziałami a wspólnotą. Międzynarodowa konferencja naukowa, Kielce-Wólka 
Milanowska 2006.  
Z problematyki walki z alkoholizmem wśród młodzieży galicyjskiej w początkach XX 
w., w: System oświaty w Galicji 1772-1918 i jego rola w przemianach 
cywilizacyjnych. Międzynarodowa konferencja naukowa, Rzeszów-Iwonicz Zdrój 
2006.  
„Łatwiej zapobiec chorobie, niż ją wyleczyć”. Bractwa Dzieciątka Jezus i Związki 
Anioła Stróża – dziecięce kółka abstynenckie na ziemiach polskich w latach 1912-
1914, w: Być dzieckiem w XVIII-XX wieku. Pierwsze Biennale Historyków Edukacji, 
Kielce-Święta Katarzyna 2006.  
 
 Lubczyńska Aleksandra: 
Regionalizm kielecki w latach 1918-1939. 
 
 Lubczyński Mariusz: 
Małżeństwa Wielkopolskich w drugien połowie XVII w. i ich wpływ na pozycję 
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społeczno-majątkową rodziny, w: Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach 
polskich w XV-XIX w. Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze. 
Linia bolesławsko-jurkowska Ligęzów h. Półkonie. Zarys dziejów  w: Szlachta  
i ziemianie miedzy Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku. Studia z dziejów społeczno-
gospodarczych.  
Strzembosz Jan h. Jastrzębiec (zm. 1606), podstarości radomski, bibliofil w: Polski 
słownik biograficzny. 
Strzembosz Piotr h. Jastrzębiec (zm. 1618), Wojski lubelski, poseł sejmowy, rokoszanin 
w: Polski słownik biograficzny. 
  
 Suchojad Henryk,  Drążyk Jolanta: 
Reklama książek na łamach „Gazety Kieleckiej” w latach 1870-1912 w:  
Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą. Międzynarodowa 
konferencja naukowa, Kielce-Wólka Milanowska 10-12.04 – Suchojad Henryk, 
Drążyk Jolanta. 
 

VIII.  Konferencje, sympozja, seminaria i inne szkolenia 
 

 Styczeń 
Seminarium: 
Archiwizacja i digitalizacja zbiorów. Seminarium PolAleph, Warszawa 17-
18.01 - Opoka Andrzej, Siudak Danuta. 
Szkolenie: 
Prawo autorskie w praktyce bibliotecznej. Kraków, 20.01 – Andrzej 
Antoniak. 
 

 Luty 
Konferencja i wystawa: 
Spotkania Historyczne w Rocznicę Nadania Praw Miejskich 1428-2006. 
Pińczów, 27.02 – Szląpek Ewa, Wierzchowska Krystyna. 
 

 Marzec 
Spotkanie grupy PolAleph. Warszawa 27.03 - Lesiak Andrzej, Opoka 
Andrzej. 
 

 Kwiecień 
Konferencja:  
Książka, biblioteka, informacja – między podziałam a wspólnotą. 
Międzynarodowa konferencja naukowa, Kielce-Wólka Milanowska 10-
12.04 – Drążyk Jolanta, Krasińska Izabela, Suchojad Henryk. 
wygłoszone referaty:  
Reklama książek na łamach „Gazety Kieleckiej” w latach 1870-1912 -   
Suchojad Henryk, Drążyk Jolanta. 
Wydawnictwa rosyjskie w bibliotekach instytucji kulturalno-oświatowych w 
Królestwie Polskim w II poł. XIX i początkach XX w. – Krasińska Izabela. 
 



 8 

 
 

 Maj 
Konferencja:  
System oświaty w Galicji 1772-1918 i jego rola w przemianach 
cywilizacyjnych. Międzynarodowa konferencja naukowa, Rzeszów-Iwonicz 
Zdrój 29-31.05 – Krasińska Izabela 
wygłoszony referat: 
Z problematyki walki z alkoholizmem wśród młodzieży galicyjskiej w 
początkach XX w.  
 
Seminarium doktoranckie w Instytucie Historii AŚ: 
Ugrupowania polityczne Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku. Kielce, - 
Suchojad Henryk. 
 

 Czerwiec 
Konferencja:  
„Nowy Lewiatan” w poszukiwaniu lepszego państwa. Ogólnopolska 
konferencja naukowa, Kielce 7-8.06. – Suchojad Henryk 
wygłoszony referat: 
Polska i Polacy – ucieczka czy pogoń za silnym państwem. 
 
Konferencja:  
Historia parlamentaryzmu w Polsce. Ogólnopolska konferencja naukowa, 
Chęciny 28.06 – Suchojad Henryk  
wygłoszony referat:  
Aktywność ustawodawcza szlachty sandomierskiej w XVI i XVII wieku. 
 

 Wrzesień 
Biennale: 
Być dzieckiem w XVIII-XX wieku. Pierwsze Biennale Historyków Edukacji, 
Kielce-Święta Katarzyna, 25-26.09 – Krasińska Izabela 
Publikacja:  
„Łatwiej zapobiec chorobie, niż ją leczyć”. Bractwa Dzieciątka Jezus i 
Związki Anioła Stróża – dziecięce kółka abstynenckie na ziemiach polskich 
w latach 1912-1914.  
 

 Październik 
Konferencja:  
Rodzina i gospodarstwo domowe na ziemiach polskich w XV-XIX w. 
Struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze. Białystok, 12-14.10 – 
Lubczyński Mariusz 
wygłoszony referat: 
Małżeństwa Wielopolskich w drugiej połowie XVII w. i ich wpływ na 
pozycję społeczno-majątkową rodziny.  
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 Listopad 
Szkolenie dla administratorów systemu ALEPH. Warszawa 06-07.11 Opoka 
Andrzej, Wilczkowski Jacek. 
 
Konferencja: 
Szlachta i ziemianie między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku. Studia z 
dziejów społeczno-gospodarczych. Kielce, 08.11 – Lubczyński Mariusz 
wygłoszony referat: 
Linia bolesławsko-jurkowska Ligęzów h. Półkozic. Zarys dziejów. 
 
Konferencja: 
Ogólnopolska konferencja Dyrektorów bibliotek szkół wyższych. Łódź 
17.11. – Suchojad Henryk. 
 

 Grudzień 
 Konferencja: 
Warsztaty NUKAT. Warszawa 05-06.12 – Lubczyńska Aleksandra, 
Regulska Justyna. 

 
            
         
     
 
 Kielce, 15.01.2006 r.                                                   


