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Największy wpływ na działalność Biblioteki Głównej UJK w 2010 r. 
miały dwa czynniki. Z jednej strony były to wcześniej określone 
plany długoterminowe (budowa nowego gmachu), z drugiej – 
bieżące trudności finansowe, których nasilenie wynika wprawdzie z 
ogólnouczelnianej (a szerzej – ogólnokrajowej) koniunktury, ale jest 
zarazem zagrożeniem dla podstaw egzystencji Biblioteki - 
księgozbiór biblioteczny pozbawiony nowości staje się coraz mniej 
przydatny i nawet najsprawniejsza jego obsługa nie zagwarantuje 
satysfakcji czytelniczej.  

 
Podsumowując rok, prymarnym zadaniem była budowa nowego 
lokalu, realizowana w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury 
dydaktycznej UJK – II etap budowy Campusu Uczelnianego”. 
Szczególnie ważnymi wydarzeniami z tym związanymi były: 

– 8 kwietnia – podpisanie przez władze Uczelni umowy na 
wykonanie prac budowlanych z firmą SKANSKA, 

– 18 czerwca – wmurowanie kamienia węgielnego pod gmach 
Biblioteki Głównej i UCI, uroczystość miała bogatą oprawę 
(oprócz władz Uczelni obecni byli przedstawiciele władz 
Miasta, Województwa i Kościoła kieleckiego, odbyła się też 
jednodniowa konferencja naukowo-promocyjna), 

– 28 listopada – zawieszenie wiechy na dachu budynku, co 
oznaczało  ukończenie 1 etapu budowy. 

Budowa przebiega planowo i bez zakłóceń. 
 
W związku z powyższym podjęto (lub zintensyfikowano podjęte 
wcześniej) prace, mające na celu przeniesienie Biblioteki do nowego 
gmachu. Wśród nich należy wymienić: 

– sporządzanie szczegółowej specyfikacji wyposażenia nowego 
budynku,  

– reorganizacja struktury Biblioteki i przystosowanie jej do 
warunków działania w nowym otoczeniu,  

– opracowanie nowej organizacji księgozbioru z 
uwzględnieniem wolnego dostępu czytelników do znaczącej 
części zasobów. 

 
Określono i oddano do realizacji zapotrzebowanie na system 
umożliwiający stworzenie biblioteki cyfrowej wraz z niezbędnym 
wyposażeniem  technicznym.  Przy współpracy z Biurem Projektów 
Międzynarodowych pozyskano na ten cel z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego środki w wysokości ok. 450 tys. zł. Realizacja 
zamierzenia pozwoli Bibliotece podjąć nowe zadania w zakresie 
budowania elektronicznych baz pełnotekstowych i w przyszłości, 
obok tradycyjnej roli, spełniać także funkcję nowoczesnego ośrodka 
gromadzenia i dystrybucji wiedzy.  
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Z myślą o przyszłej bibliotece cyfrowej w 2010 r. rozpoczęto 
współpracę z firmą Mikrofilm Center Digital Center, podpisując w 
listopadzie umowę na usługi świadczone przez w/w firmę w zakresie 
digitalizowania i mikrofilmowania zbiorów Biblioteki. 

 
Wynikiem współdziałania z Pełnomocnikiem Rektora ds. 
Niepełnosprawnych jest uczestnictwo Biblioteki Głównej UJK w 
projekcie realizowanym od października 2009 r. do końca 2011 r. 
przez Uniwersytet Warszawski pod nazwą „Edukacja, 
niepełnosprawność, informacja, technologia – likwidowanie barier w 
dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji”. W ramach projektu 
przygotowywane są jednolite wytyczne adaptacji materiałów 
dydaktycznych dla osób niewidomych, słabowidzących i osób z 
trudnościami w czytaniu. Nadrzędnym celem jest włączenie  
specjalistycznych opracowań do kanonu bibliotek cyfrowych. Poprzez 
odpowiednio przygotowany portal wszystkie osoby zainteresowane 
będą mogły zamawiać i pobierać zaadaptowane książki z różnych 
bibliotek w wersji elektronicznej. 
Dodatkowo zakupiono nowe skanery komputerowe i 
oprogramowanie, umożliwiające osobom z dysfunkcją wzroku 
korzystanie z bibliotecznych zasobów. 
 
Pozytywnie należy ocenić postawę bibliotekarzy, którzy oprócz 
codziennych rutynowych obowiązków, podejmują prace w zespołach 
zadaniowych, biorą udział w szkoleniach, wykazują inwencję, 
adaptując do lokalnych warunków opracowania uniwersalne oraz 
przedstawiając nowe rozwiązania. Pracują tutaj też osoby, które „po 
godzinach” prowadzą działalność naukową i popularyzatorską. W 
2010 r. zajmowano się problematyką bibliotekoznawczą, historyczną 
oraz szeroko rozumianym regionalizmem. Opublikowano bibliografie, 
artykuły w materiałach konferencyjnych oraz mniejsze opracowania 
(recenzje, notatki) w prasie regionalnej. 
 
Stagnację odnotowano natomiast w zakresie gromadzenia 
księgozbioru. Znacznie zmniejszyła się ilość zakupionych przez 
Bibliotekę książek. Z powodu małych środków budżetowych 
przeznaczonych na ten cel, zintensyfikowano działania zmierzające 
do pozyskiwania księgozbioru inną drogą, np. poprzez współpracę z 
poszczególnymi Wydziałami UJK w zakresie nabywania wydawnictw 
dzięki zakupom ze środków unijnych. W ten sposób, współpracując z 
Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym, bibliotekarze opracowali 
wykaz literatury do przetargu na kwotę 30 000 zł w ramach projektu 
„edu-Progress”. Zakupione pozycje zasiliły zbiory Czytelni 
Matematyczno-Przyrodniczej i Wypożyczalni.  
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Ponadto przygotowano zestawienie literatury anglojęzycznej z 
zakresu nauk ścisłych o wartości ok. 24 000 zł.  
Te książki, po zakończeniu procedur przetargowych, również zasilą 
księgozbiór Czytelni Matematyczno-Przyrodniczej. Książki 
pochodzące z tego samego źródła finansowania, przekazały 
Bibliotece Wydziały – Pedagogiczny oraz Zarządzania i Administracji. 
Innym wartościowym sposobem wzbogacenia księgozbioru są dary. 
W 2010 r., dzięki życzliwości i zabiegom profesora Zdzisława Jerzego 
Adamczyka, podpisano umowę, w ramach której Biblioteka otrzyma 
ok. 33 000 vol., znajdujących się w magazynach Spółdzielni 
Wydawniczej „Czytelnik”.  
Mimo satysfakcji i wdzięczności okazywanej ofiarodawcom, należy 
podkreślić, że książki pochodzące z darów nie mogą stanowić 
podstawy gromadzenia księgozbioru biblioteki, gdyż nie zawierają 
nowości wydawniczych. 
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 I.  Statystyki gromadzenia i opracowywania zbiorów: 
 
1. Stan liczbowy zbiorów: 
W 2010 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Głównej: 

 10 883 tomów wydawnictw zwartych, w tym: 
o  4 413 uzyskanych drogą kupna, 
o  6 470 uzyskanych poprzez wymianę i dary, 

  1 586 roczników wydawnictw ciągłych, w tym: 
o     780 egz. wydawnictw regularnych polskich               
o     759 egz. wydawnictw nieregularnych polskich              
o       26 czasopism zachodnich 
o       21 czasopism rosyjskich  

  1 412 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych 
W tym samym czasie ubytkowano (protokoły skontrum, wykazy 
indywidualne):  

    394 vol. w tym: 
o 325 z inwentarza głównego, 
o   69 z inwentarza pomocniczego,  

Stan zbiorów na dzień 31.12.2010 r. wynosił: 
   452 460  vol. wydawnictw zwartych, 
     66 841 roczników wydawnictw ciągłych, polskich  

                      i zagranicznych 
      8 583 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych. 

Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w postaci papierowej  
w roku 2010 wynosiła: 

 1 586 tytułów w tym:  
o 1 539 tyt. czasopism polskich 
o     47 tyt. czas. zagranicznych.  

Ilość dostępnych tytułów czasopism w formie elektronicznych baz 
danych: 

 ponad 17 000 tytułów z całego świata.  
 
2. Koszty nabycia zbiorów: 
Ogółem wartość księgozbioru uzyskanego drogą zakupu, wymiany 
oraz darów wyniosła: 

 522 875, 94 zł  w tym:  
o 144 278, 84 zł, zakup wydawnictw zwartych 
o 159 683, 54 zł zakup wydawnictw ciągłych, w tym: 

 80 240, 71 zł wyd. polskie 
 79 442, 83 zł wyd. zagraniczne 

o  51 941, 95 zł zakup elektronicznych baz danych 
o 166 971, 61 zł wymiana i dary 

 
Na oprawę i konserwację księgozbioru wydatkowano: 

 20 051, 07 zł 
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3. Opracowanie zbiorów: 
 

Opracowanie zbiorów bibliotecznych w BG UJK jest podzielone 
pomiędzy  oddziały wyspecjalizowane w poszczególnych rodzajach 
opracowywania zbiorów: Oddział Opracowania Formalnego, Oddział 
Opracowania Rzeczowego oraz Sekcja Wydawnictw Ciągłych. 
Ponadto, niewielka część zadań dotyczących opracowywania  
i wprowadzania do katalogów nabytków jest przeprowadzana  
w Oddziale Zbiorów Specjalnych oraz Oddziale Informacji Naukowej. 

Działania podejmowane na przestrzeni 2010 roku  
wyglądały następująco:    

 
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów*: 
*Poniższe zestawienie zawiera również dołączone dane z Sekcji Wydawnictw Ciągłych. 

 
1. Z bazy centralnej centrum NUKAT wgrano do katalogu BG 

24 125  rekordów bibliograficznych, w tym: 
 23 761 – wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne 
      364 – wydawnictwa ciągłe 

 
         Wprowadzono 2 190 rekordy wydawnictw zwartych, ciągłych i     
         zbiorów specjalnych, w tym: 

 2 179 – rekordów wydawnictw zwartych i zbiorów      
                specjalnych 
      11 – rekordów wydawnictw ciągłych 

 
    2. Utworzono w Bibliotece łącznie 2 238 rekordów wzorcowych w       
         tym: 

    799 – haseł korporatywnych 
    175 – haseł przedmiotowych 
 1 136 – haseł rozwiniętych 
      66 – tytułów ujednoliconych 
      57 – tytułów serii 
        5 – Nazwy/tytuły 

 
3. Baza PUK10 – rekordy wzorcowe typu formalnego, tworzone i     
    wgrywane w Oddziale Opracowania Formalnego Zbiorów,     
    została powiększona o 21 000 wgranych z katalogu NUKAT 
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Oddział Opracowania Rzeczowego: 
 

1. Baza PUK 11: 
 Rekordy nowo stworzone i aktualizowane – 510 
 Rekordy aktualizowane – 5 637 
 Rekordy nowo utworzone – 5 111 

 
2. Baza PUK 16: 

 Rekordy nowo stworzone i aktualizowane – 
12 671 

 Rekordy aktualizowane – 18 222 
 Rekordy nowo utworzone – 12 637 

 
   3. Do katalogu NUKAT wgrano łącznie 1 080 haseł, w tym: 

 178 – wzorcowych 
 1021 – przedmiotowych rozwiniętych 

 
Ogółem na dzień 31.12.2010 stan bazy komputerowej Alepha 
(PUK01) wynosił 199 998 rekordów bibliograficznych.     
 
Samodzielne Stanowisko Do Opracowania Bibliografii Pracowników 
UJK: 
 
Przyjęto od pracowników UJK - 35 kart dokumentacyjnych 
rejestrujących publikacje z 2010 r. i 23 wykazy dorobku za dłuższy 
okres. 
 
Na koniec 2010 r.  stan tworzonej kartoteki liczył łącznie - 709 
pozycji. 
 
Oddział Informacji Naukowej: 
 
 W Oddziale Informacji Naukowej kontynuuje się – we 
współpracy z Archiwum UJK - opracowywanie przedmiotowe 
rekordów bazy „Katalog prac doktorskich, magisterskich  
i licencjackich”.  
 Ponadto trwały intensywne prace związane z wprowadzaniem 
do ALEPHa księgozbioru INF oraz ZBIBL. W tym celu jedna z 
pracownic OIN odbyła serię szkoleń w Oddziale Opracowania 
Formalnego Zbiorów zdobywając wiedzę oraz uprawnienia do 
zgrywania rekordów bibliograficznych i tworzenia haseł KHW. 

We współpracy z Odziałem Komputeryzacji uruchomiona 
została elektroniczna baza bibliograficzna „UJK w prasie”. Pracownicy 
OIN uzupełniają bazę rekordami. 
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Na bieżąco administrowano w pełnym zakresie serwisami on-
line dostępnymi dla Biblioteki m. in.: 

 EBSCO 
 Elsevier (ScienceDirect/ICM) 
 Springer 
 AIP/APS  
 FacultyOf1000-Biology 
 Archiwum Gazety Wyborczej 
 Archiwum Rzeczpospolitej 
 LEX 

 
Ekspedycje: 
 
Statystyka książek przekazanych do wypożyczalni i czytelń w roku 
sprawozdawczym wyglądała następująco: 
 
 

Oddział Liczba vol. 
Wypożyczalnia 4 998 

Czytelnia Główna (włącznie z 
IKM) 

812 

Czyt. Historyczna 405 
Czyt. Pedagogiczna 711 

Czyt. Zarządzania i Administracji 917 
Czyt. Matematyczno-

Przyrodnicza 
1 888 

Czyt. Neofilologiczna 84 
Czyt. Informacji Naukowej 261 
Czyt. Zbiorów Specjalnych 62 

Razem 10 138 
 
 
II. Czytelnictwo i udostępnianie : 
 
Na dzień 31.12.2010 liczba czytelników zarejestrowanych  
w Bibliotece Głównej wynosiła 6 235.  
 
Wypożyczalnia: 

W roku 2010 Wypożyczalnia Biblioteki Głównej pracowała przez 
okres 11 miesięcy z wyłączeniem okresu urlopowego w sierpniu. 
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 Statystyka zamówień i odwiedzin Wypożyczalni przedstawia 
się następująco: 

 
Złożone 

zamówienia 
ogółem 

 

Zamówienia 
zrealizowane 
i odebrane 

Zamówienia 
zrealizowane i 
nieodebrane 

Liczba 
czytelników 

korzystających  

Liczba 
odwiedzin 

 

67 310 58 628 8 682 5 883 51 931 

 
Czytelnie:  

W ramach Biblioteki Głównej funkcjonuje 8 czytelń   
(Czytelnia Główna, Czytelnia Oddziału Zbiorów Specjalnych, 
Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej, Czytelnia Neofilologiczna, 
Czytelnia Pedagogiczna, Czytelnia Zarządzania i Administracji, 
Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza, Czytelnia Historyczna), które 
dysponują łącznie 349 miejscami.   
 
Statystykę odwiedzin i wykorzystania zasobów w poszczególnych 
czytelniach w 2010 r. prezentuje poniższa tabela:  

Czytelnia Główna Historyczna Pedagogiczna Zarządzania i 
Administracji 

Liczba 
odwiedzin 

 
8 205 

 
  22 8821 

 
    23 6641 

 
38 1221 

Liczba 
wypożyczeń 

 
25 357 

 
94 459 

 
 24 023 

 
108 152 

Czytelnia Zbiorów 
Specjalnych 

Informacji 
Naukowej 

Matematyczno
-Przyrodnicza 

Neofilologiczna Razem 

Liczba 
odwiedzin 

 
519 

 
5 2251 

 
7  2351 

 
1 666 

 
107 518 

Liczba 
wypożyczeń 

 
3 295 

 
19 4422 

 
21 629 

 
8 0433 

 
304 400 

1) w tym osoby korzystające ze stanowisk do samodzielnych poszukiwań oraz internetu 
2) w tym dokumenty pobrane z elektronicznych baz danych on-line (pdf, doc.) stan do VI.2010 
3) łącznie z udostępnianym w czytelni księgozbiorem SZN oraz pracami licencjackimi 
 

Statystyka korzystania z największych baz danych dostępnych on-
line będących w dyspozycji Biblioteki wyglądała w roku 
sprawozdawczych następująco: 
 

Ebsco Elsevier Springer 
2 728 18 842 4 159 

     Dane za okres 01-06.2010 
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Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
     W roku 2010 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna po raz kolejny 
odnotowała wzrost realizowanych zamówien zarówno dla naszych 
czytelników jak i zapotrzebowań na nasze materiały z innych 
bibliotek, co przedstawia poniższe zestawienie:   
 
Dla czytelników Biblioteki UJK złożono: 

 787 zamówienia, w tym: 
o 493 książki 
o 294 inne materiały /mikrofilmy, ksero, itp./  

 
Wpłynęło z innych bibliotek: 

 574 zamówienia, w tym: 
o 446 książki 
o 128 inne materiały 

 
Biblioteka współpracowała z ok. 170 bibliotekami /w tym 3 
zagranicznymi/. Ponadto udzielono 60 informacji bibliograficznych. 
 
 
 
III. Struktura i pracownicy: 
 

Biblioteka Główna na koniec 2010 roku zatrudniała 82 osoby,  
w tym: 3 osoby posiadały stopień naukowy doktora a 71 osób 
stopień magistra różnych specjalności. Na stanowiskach 
bibliotekarzy dyplomowanych pracowały 2 osoby,  68 osób jako 
pracownicy służby bibliotecznej od młodszego bibliotekarza do 
kustosza (w tym 1 na ½ etatu),  6 jako magazynierzy, 4 jako 
pracownicy administracyjni oraz 2 na stanowisku informatyka. 

 Ponadto ze środków finansowych Biblioteki było opłacanych 11 
osób obsługi - sprzątaczki, portierzy, itp.- w tym 3 osoby na ½ 
i  1 na ¾  etatu.  
 
 
Bibliotekarze dyplomowani 2 etaty 2 osoby 
Pracownicy służby bibliotecznej 67,5 etatów 68 osoby 
Pracownicy obsługi magazynowej 6 etatów 6 osób 
Pracownicy administracji i informatycy 6 etatów 6 osób 
Razem  81,5 etatów 82 osoby 
Ponadto: 
Pracownicy obsługi 

 
9,25 etatu 

 
11 osób 
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Struktura Biblioteki i obsada osobowa poszczególnych działów  
wyglądała następująco: 
 
Dyrektor Biblioteki: 
dr Henryk Suchojad, starszy kustosz dyplomowany 
 
Wicedyrektor ds. Udostępniania Zbiorów:  
mgr Joanna Loeffler-Mazur 
 
Wicedyrektor ds. Spraw Filii: 
mgr Urszula Franas-Mirowska, kustosz dyplomowany  
(pracownik Filii w Piotrkowie Trybunalskim) 
 
Wicedyrektor ds. Organizacji Informacji Naukowej: 
Vacat 
 
Oddział Gromadzenia, Ewidencji i Uzupełniania Zbiorów: 
mgr Justyna Adamczyk (½ etatu) -  kierownik 
mgr Halina Gąsior, mgr Ewa Kornecka-Mogielska,  
mgr Joanna Loeffler-Mazur, Halina Marzec  
 
Sekcja Wydawnictw Ciągłych:  
mgr Edyta Brylska-Szmidt – kierownik 
mgr Małgorzata Guldon, mgr Renata Hatys 
 
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów i Katalogów: 
mgr Zofia Kilarska, kustosz dyplomowany - kierownik 
mgr Teresa Chutnik, mgr Anna Gołuzd, mgr Bożena Kosno,  
mgr Elżbieta Mazur-Burai, mgr Małgorzata Wójcik (½  etatu),  
mgr Katarzyna Ziółkowska 
Teresa Jamrożek /stanowisko ds. ekspedycji/ 
 
Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów: 
mgr Halina Mazurkiewicz – kierownik 
mgr Magdalena Cieślik, mgr Maria Domańska-Nogajczyk,  
mgr Agnieszka Kopeć, mgr Elżbieta Przybyszewska,  
mgr Justyna Regulska,  mgr inż. Paweł Zieliński 
 
Oddział Automatyzacji Procesów Bibliotecznych: 
mgr Iwona Plucner – kierownik 
mgr inż. Marcin Gabryś, mgr Danuta Siudak,  
mgr inż. Jacek Wilczkowski,  
mgr inż. Andrzej Opoka  (prac. UCI ds. Alepha)  
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Pracownia Dydaktyczno-Wydawnicza: 
dr Jolanta Drążyk – ½ etatu 
 
Oddział Zbiorów Specjalnych: 
mgr Ewa Szląpek – kierownik 
dr Jolanta Drążyk (½ etatu),  
dr Henryk Suchojad, mgr Aneta Tkacz 
 
Samodzielne Stanowisko ds. Opracowania Bibliografii Pracowników 
UJK: 
mgr Joanna Nowak 
 
Samodzielne Stanowisko ds. Selekcji: 
vacat 
 
Samodzielne Stanowisko ds. Skontrum: 
mgr Justyna Adamczyk – ½ etatu 
 
Oddział Informacji Naukowej: 
mgr Andrzej Antoniak – kierownik 
mgr Anna Orłowska, mgr Katarzyna Król,  
mgr Mariusz Lubczyński,  
 
Oddział Wypożyczania Zbiorów: 
w tym: 
 
1. Wypożyczalnia: 
mgr Adam Bandrowski – kierownik 
mgr Anna Barucha, mgr Marta Kołomańska, mgr Ewelina Łojek 
mgr Ewa Cieślikiewicz-Krawczyńska  
 
2. Czytelnia Główna: 
mgr Urszula Gołda – kierownik 
Helena Białas, mgr Anna Klimaszewska, mgr Renata Krokos,  
 
3. Sekcja Magazynów: 
mgr Adam Kacak – kierownik 
mgr Marek Białas, Anna Detka,  Marta Długosz, Krystyna Gajda,  
Piotr Kowalski, mgr Jolanta Sękowska  
 
4. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 
mgr Anna Łojek 
mgr Magdalena Antoniak (urlop wychowawczy) 
mgr Ewa Bieniaszewska (urlop wychowawczy) 
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Czytelnia Neofilologiczna: 
mgr Ewa Chrobot 
mgr Wioletta Kowalik  
 
Czytelnia Pedagogiczna: 
mgr Jan Jadach – kierownik 
mgr Marta Adler, mgr Dorota Balcerowska,  
dr Tomasz Wójcik 
 
Czytelnia Zarządzania i Administracji: 
mgr Teresa Zegadło - kierownik 
mgr Radosław Januszewski, mgr Ewa Rutkiewicz,  
mgr Marcin Wicha (umowa na zastępstwo) 
 
Czytelnia Historyczna: 
mgr Anna Śmietańska – kierownik  
mgr Monika Grzywna, mgr Aldona Majkowska,  
mgr Agnieszka Adamiec  
 
Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza: 
mgr Anna Chrobot – kierownik 
mgr Katarzyna Chruściel, mgr Anna Garbacz,  
mgr Beata Klimer, mgr Grażyna Olesiejuk, mgr Łukasz Pawlęga,  
mgr Hanna Plutecka, mgr Marcin Zegadło 
 
Obsługa Administracyjno-Ekonomiczna Biblioteki: 
mgr Ewa Brąś – st. referent ds. administracyjnych 
mgr Karolina Wicha – spec. ds. Promocji i Współpracy Naukowej 
Andrzej Lesiak – sam. referent ds. spraw finansowych 
Katarzyna Zaborek – spec. ds. administracyjnych  (sekretariat 
biblioteki) 
 
 
IV. Działalność dydaktyczna i wydawnicza: 
 
 W zakresie dydaktyki bibliotecznej realizowano zajęcia  
z przysposobienia bibliotecznego, elementów informacji naukowej 
oraz informacji bibliotecznej dla studentów I roku studiów 
stacjonarnych i niestacjonarnych. 
Łącznie przeprowadzono:  

 320 godzin dydaktycznych dla 139 grup, w tym: 
o 224 godziny przysposobienia bibliotecznego 
o   69 godzin elementów informacji naukowej 
o    27 godzin informacji bibliotecznej 
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W ramach wyżej wymienionych zajęć ćwiczenia z przysposobienia 
bibliotecznego zajęły łącznie: 

 220 godzin dla 110 grup, w tym: 
o 196 godzin dla studentów      
    stacjonarnych 
o 24 godziny dla studentów   
    niestacjonarnych 

 
Ćwiczenia z elementów informacji naukowej zajęły łącznie: 

 69 godzin dla 23 grup, w tym: 
o  45 godzin dla studentów      
         stacjonarnych 
o  24 godziny dla studentów    
         niestacjonarnych 

Zajęcia z informacji bibliotecznej zajęły łącznie: 
 27 godzin dla 6 grup, w tym: 

o 17 godzin dla studentów stacjonarnych 
o 10 godzin dla studentów niestacjonarnych 

 
Łącznie przeszkolono 3 189 studentów 
 
Zajęcia dydaktyczne prowadziło łącznie 12 pracowników BG. 

 
Na bieżąco prowadzono również dokumentację działalności 

naukowej pracowników Biblioteki. 
 
 
V. Infrastruktura informatyczna: 
 
W minionym roku zostały zrealizowane następujące zadania w 
procesie komputeryzacji dotyczące Biblioteki Głównej: 
 
I. Komputeryzacja  Biblioteki Głównej   
W związku z  kontynuacją prac związanych  z  przystosowaniem  
wersji systemu bibliotecznego Aleph 16 do potrzeb biblioteki: 

 w oparciu o język XML przygotowano grupę  raportów 
pozwalających na wyodrębnienie zbiorów do wolnego dostępu   

 w oparciu o moduł  Aleph  Raporty stworzono  raporty 
dokumentujące pracę oddziałów biblioteki   

 stworzono bazę wzorcową PUK19 dla potrzeb wolnego 
dostępu 

 wdrożono system informacji o nowościach 
 zrealizowano bazę tematyczną dotyczącą  „BG UJK w prasie”  
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W ramach  współpracy z centralnym katalogiem NUKAT  
 przeprowadzono prace związane z przygotowaniem biblioteki 

do udziału w projekcie NUKAT- AUTOSTRADA 
 przygotowano, testowano i wdrożono oprogramowanie 

aktualizującego nowe  rekordy PUK01 i PUK10 w oparciu o 
informacje   NUKAT 

 zaktualizowano brakujące rekordy bibliograficzne i haseł 
wzorcowych 

Udział w szkoleniach dotyczącym systemu bibliotecznego Aleph . 
 
W zakresie obsługi serwisu www: 

 Dołączenie modułu "wykazy nabytków" 
 Nowa strona tyfloinformatyczna 

 
W zakresie digitalizacji zbiorów: 
Przygotowanie 3 projektów dotyczących digitalizacji zbiorów - 
aplikacje o dotacje unijne na digitalizację 
 
 
W ramach ułatwień dla niepełnosprawnych czytelników: 
 
Szkolenie pracowników w zakresie obsługi stanowisk specjalnych 
Poszerzanie wiedzy informatycznej z zakresu tyfloinformatyki. 
W ramach tworzenia "dostępnego uniwersytetu", a także 
wyrównywania szans edukacyjnych, świadczenie usług digitalizacji 
materiałów bibliotecznych, jako materiałów niezbędnych w procesie 
edukacyjnym osób niepełnosprawnych. 
Reprezentowanie Biblioteki Głównej UJK poprzez aktywną 
partycypację w projekcie prowadzonym przez Uniwersytet 
Warszawski, w tym współtworzenie bazodanowego systemu 
internetowego udostępniania zdigitalizowanych zbiorów wiodących 
uczelni wyższych studentom z dysfunkcją wzroku. Faza testowa. 
Poszerzanie elektronicznych zbiorów Biblioteki Głównej poprzez 
nawiązanie współpracy z Wydawnictwem UJK. 
Współpraca z Pełnomocnikiem ds. Niepełnosprawnych Studentów 
UJK 
 
Stan liczbowy sprzętu komputerowego będącego w 
użytkowaniu  BG: 
 

 135 komputerów łącznie, w tym:  
o 70 pracownicze 
o 56 terminale  
o   9 instytutowych i wydziałowych 
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VI. Działalność naukowa i publikacje: 
 
 
W roku 2010 pracownicy Biblioteki opublikowali następujące 
pozycje:  

 
GABRYŚ Karolina: 

 Motywowanie i otwarty styl zarządzania na przykładzie 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, (Suchojad Henryk, Gabryś Karolina) w: 
Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. 
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, praca zbiorowa 
pod red. H. Brzezińskiej-Stec i J. Kudrawiec, Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, s. 163-179. 
 
        JADACH Jan: 
 Droga do Uniwersytetu...w: [Droga do Uniwersytetu 1969-
2009, pod red. W. Cabana, M. B. Markowskiego, Kielce 2009; J. 
Nowak, Monografia bibliograficzna Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach 
(1969-2008), Kielce 2009; „Rocznik Biblioteki UJK”, I: Z dziejów 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego 
Jana Kochanowskiego w Kielcach 1969-2008, pod red. H. Suchojada, 
Kielce 2009]. „Goniec Świętokrzyski” 2010, nr 1, s. 6. 
 Korzenie regionalizmu polskiego, w: „Świętokrzyskie”2010, nr 
2 (wyd. spec.), s.13-20. 
 O dotychczasowych kongresach regionalnych towarzystw 
kultury, w: „Świętokrzyskie”2010, nr 2 (wyd. Spec.), s. 36-45. 
 O edukacji regionalnej... fakty, teraźniejszość, przyszłość, w: 
„Świętokrzyskie” 2010, nr 1, s. 14- 19. 
 O „małym i wielkim” świecie, w: „Goniec Świętokrzyski” 2010, 
nr 4, s. 4. 
 O wystawach towarzyszących Kongresowi..., w: Goniec 
Świętokrzyski” 2010, nr 3, s. 11. 
 Relacja z IX Sejmiku Regionalistów Świętokrzyskich- Kielce 27 
marca 2010 r. w:  „Goniec Świętokrzyski” 2010, nr 2, s. 2 [z M. 
Zarębskim]. 
 Wspomnienie o doktorze Lechu Stępkowskim w piątą rocznicę 
śmierci..., w: „Goniec Świętokrzyski” 2010, nr 2, s. 8. 
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 NOWAK Joanna: 
Bibliografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego za lata 2001–

2009 / oprac. Joanna Nowak ; [wstęp Stanisław Huruk ; zebranie 
materiałów Joanna Nowak, Maria Domańska-Nogajczyk]. – Kielce ; 
Bodzentyn : Świętokrzyski Park Narodowy, 2010. – 160 s. ; 24 cm. 
– (Biblioteka Świętokrzyskiego Parku Narodowego) 
 
 SUCHOJAD Henryk: 
 Księga cudów: Port bespieczny we łzach tonącej Ojczyzny 
Najświętsza Marya w Piękoszowskim obrazie […] albo cuda Obrazu 
Piękoszowskiego. Cudowne uzdrowienia i interwencje w latach 1705-
1720, w: Staropolski ogląd Świata, t. 2: Rzeczpospolita między 
okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń wyobrażeń, pod red.  
F. Walońskiego i R. Kołodzieja, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, 
s. 7-30.  
 Motywowanie i otwarty styl zarządzania na przykładzie 
Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, (Suchojad Henryk, Gabryś Karolina) w: 
Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece. 
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, praca zbiorowa 
pod red. H. Brzezińskiej-Stec i J. Kudrawiec, Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, s. 163-179. 
  
   
VII. Konferencje, sympozja, seminaria i inne szkolenia: 
 
Marzec 
Wystąpienie: 
        Rola nauki w pobudzaniu aktywności prowincji w świetle zjazdu 
nauki polskiej w 1920- refleksje w 90- tą rocznicę zjazdu , IX Sejmik 
regionalistów świętokrzyskich – Jadach Jan 
 
Maj 
Wystąpienie: 
        Zjazd nauki polskiej w 1920 r.  a program regionalizmu polskiego 
- głos w dyskusji na seminarium Rady Krajowej Ruchu Towarzystw 
Regionalnych „Regionalizm a nauka. W 90- lecie Zjazdu Nauki 
Polskiej” – Jadach Jan  
 
Kwiecień 
Konferencja: 

Re-Inventing Collections: Challenging Our Assumptions – 
międzynarodowa konferencja odbywająca się w ramach 12th Fiesole 
Collection Development Retreat , Lowanium, Belgia –  
Suchojad Henryk, Gabryś Karolina 
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Wrzesień 
Wystąpienie: 

IX Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury, Kielce 24- 26 
września 2010: wprowadzenie i podsumowanie obrad zespołów 
problemowych Kongresu: Korzenie Regionalizmu Polskiego i Nauka a 
Regionalizm – Jadach Jan 
Konferencja: 

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich,  
Białystok - Suchojad Henryk 
 
Październik 
Wystąpienie: 

Maciej Zarębski- regionalista i globalista- wystąpienie na 
spotkaniu promocyjnym książek M. Zarębskiego w Świętokrzyskiej 
Izbie Lekarskiej – Jadach Jan 
 
Listopad 
Konferencja: 

Dostęp osób niepełnosprawnych do informacji i edukacji. Nowe 
technologie – większe szanse, większe możliwości - Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego w Bibliotece 
Uniwersytetu Warszawskiego – Gabryś Marcin 
 
Ponadto pracownicy oddziałów opracowania brali udział w ciągu 
całego roku w spotkaniach grup roboczych i szkoleniach w ramach  
zespołu NUKAT a pracownicy Oddziału Automatyzacji Procesów 
Bibliotecznych w spotkaniach roboczych i szkoleniach użytkowników 
systemu ALEPH. 
 
VIII. Wystawy: 
 
W ramach pracowni Oddziału Zbiorów Specjalnych oraz Pracowni 
Dydaktyczno-Wydawniczej zorganizowano następujące wystawy: 
 

 Pasjonat, artysta, fotograf. Zygmunt Hamerski (1912-1981) 
[styczeń-luty 2010, Galeria Akademicka ; Agnieszka 
Tumiłowicz, Iwona Plucner, Ewa Szląpek] 

 Sport w ekslibrisie [wystawa ekslibrisów Krzysztofa 
Kmiecia]. [marzec 2010, Galeria Akademicka] 

 Wystawa „40 lat. Droga do Uniwersytetu” (wersja uliczna) 
przygotowana w 2009 była ponownie prezentowana na 
Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym (budynek G, 28 IV – 
11 V) oraz na Wydziale Pedagogicznym (maj-czerwiec 2010) 
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 Wystawa „40 lat. Droga do Uniwersytetu” (wersja papierowa 
z 2009 r.) była pokazana na Wydziale Matematyczno-
Przyrodniczym w kwietniu 2010 r. 

 „Ekslibrisy przyrodnicze Krzysztofa Kmiecia” [maj-czerwiec 
2010, hall Wydz. Matematyczno-Przyrodniczego ; Ewa 
Szląpek, Iwona Plucner] 

 „Cumy rzuć, żagle staw!  Wystawa fotografii z rejsów Klubu 
Morskiego HORN” [listopad-grudzień 2010, hall Wydz. 
Matematyczno-Przyrodniczego ; Iwona Plucner, Ewa 
Szląpek] 

 
 
W holu Biblioteki pozostaje stała wystawa prac studentów z pracowni 
prof. Władysława Szczepańskiego. 
 
 
W Czytelni Pedagogicznej zaprezentowano następujące wystawy: 

 „Wolnym krokiem w Czterdziestolecie”- wystawa 
prezentująca dzieje Uczelni w oparciu o publikacje 
książkowe, prasowe i różnego rodzaju dokumentację czynna 
od maja ub.r. do września 2010; eksponaty co pewien czas 
były wymieniane i uzupełniane- J. Jadach    

 „Świętokrzyskie”- i inne „małe ojczyzny”- w publikacjach, 
przewodnikach, prasie regionalnej i lokalnej-  z okazji IX 
Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury i prezentacji 
gmin świętokrzyskich- J. Jadach 

 Prezentacja dorobku wydawniczego pracowników Wydziału 
Pedagogicznego i Artystycznego (wystawa stała uzupełniania 
o nowości)- J. Jadach 

 Nowości Czytelni  (7 prezentacji) (D. Balcerowska) 
 

     
 
Kielce, 10.01.2011 r.                    
 
 
 
 

 


