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Wprowadzenie 
 

Rok 2014 upłynął pod znakiem intensywnej pracy całego zespołu Biblioteki. 
Pracownicy Biblioteki zajmowali się codziennymi zadaniami, czyli pracą związaną  
z obsługą czytelników, zakupem, opracowywaniem i wprowadzaniem do naszego 
zasobu nowości wydawniczych, prowadzeniem statystyk oraz bieżącą kontrolą 
księgozbioru przy znacznie wzmożonym ruchu czytelniczym. Wprowadzone w roku 
sprawozdawczym rozwiązania programowe i systemowe zaowocowały wyraźną 
zmianą na plus w funkcjonowaniu Biblioteki Uniwersyteckiej.  

Podobnie jak w roku 2013, nadal trwały prace związane z przystosowaniem 
infrastruktury informatycznej i narzędzi komputerowych do pracy w nowym budynku 
Biblioteki. Pracownicy Oddziału Komputeryzacji i Informatyzacji włożyli ogromy 
wysiłek w prace związane z udostępnieniem czytelnikom systemu Bezobsługowego 
Centrum Wydruku umożliwiającego kopiowanie i skanowanie w oparciu  
o elektroniczną legitymację studencką, kartę pracowniczą oraz kartę biblioteczną; 
uruchomieniem na terenie wolnego dostępu urządzeń do samodzielnych 
wypożyczeń/zwrotów książek; udostępnieniem czytelnikom zasobów w formie 
elektronicznej Biblioteki Cyfrowej UJK; zainstalowaniem systemu tworzenia 
bibliografii dorobku naukowego Expertus na zasobach Uniwersyteckiego Centrum 
Danych oraz finalizowaniem prac związanych z uruchomieniem ww. systemu, a także 
wdrożeniem wersji 22 systemu Aleph oraz rekonfiguracją ustawień systemu Aleph do 
wprowadzenia rekordu uniwersalnego.  

Ogółem w bieżącym roku na zakup książek wydano 301 523,56 zł  
(z wyłączeniem Filii Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim). W okresie styczeń - 
czerwiec na kupno wydawnictw zwartych i zbiorów specjalnych przeznaczono 
20 000,00 zł i 10 000,00 zł na publikacje w wersji elektronicznej (dostęp z serwisu 
IBUK LIBRA). Niewielki zakup pozwolił kontynuować prace porządkowe nad darem od 
„Czytelnika”. Ponadto selekcji poddano dary od prof. Kołodziejczyka  
i prof. Kopertowskiej, przydatne tytuły wcielono do księgozbioru. Między lipcem  
i grudniem uruchomiono resztę środków na zakup nowości tj. 160 000,00 zł.  
W oparciu o kontakty z kadrą naukową, uzupełniano literaturę do celów 
dydaktycznych i naukowych. Systematycznie uzupełniano księgozbiór Oddziału 
Informacji Naukowej. W związku z otwarciem nowego kierunku lekarskiego, 
rozpoczęto zakup literatury medycznej, w ramach pierwszej transzy tj. 150 000,00 
zł środków przeznaczonych na ten cel. Szczegółowy podział środków finansowych na 
zakup księgozbioru został ujęty w ptk. 2 niniejszego sprawozdania pt. Wartość 
pozyskanych zbiorów. Wpłynęły nowe dary: Muzeum Historii Kielc przekazało część 
księgozbioru po Januszu Kuczyńskim - ok. 200 woluminów, Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska w Kielcach - 645 woluminów, dr Małgorzata Mochoń- publikacje 
niemieckojęzyczne - ok. 300 woluminów, Cezary Gątkiewicz- rękopisy i literaturę 
regionalną, prof. Ryszard Czarny - literaturę nordycką, prof. Kazimierz Kik - ok. 300 
woluminów. Drugi rok z rzędu, w ramach oswajania czytelników z nowymi formami 
dostępu do informacji, zakupiono elektroniczny dostęp do publikacji w IBUK LIBRA– 
ok. 250 tytułów. Wśród nich znalazły się publikacje niedostępne na rynku w wersji 
papierowej. Pozyskaliśmy literaturę finansowaną ze środków unijnych i badań 
statutowych na kwotę 37 938,04 zł, w tym Instytut Nauk Politycznych skierował 
7 637,27 zł na zakup publikacji wydawnictwa ”Adam Marszałek”. Księgozbiór 
dubletów i druków zbędny powiększył się o 5 060 woluminów. Natomiast 3 837 
woluminów przekazano do innych bibliotek w ramach wymiany drukami zbędnymi, w 
większości do biblioteki Instytutu Historii UJK.  
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Od czerwca Komisja Skontrum rozpoczęła prace inwentaryzacyjne księgozbioru, 
zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem. Do końca roku 
zinwentaryzowano druki zwarte w wolnym dostępie (I piętro), księgozbiór nordycki, 
zasób Informacji Naukowej i rozpoczęto inwentaryzację księgozbioru Oddziału 
Zbiorów Specjalnych.  

Od początku roku kalendarzowego 2014 możemy powiedzieć, że staliśmy się  
– z punktu widzenia użytkownika i obsługi jego potrzeb - instytucją jeszcze bardziej 
przyjazną. Ukierunkowanie na czytelnika wyraża się m .in. w podjętej akcji 
oprowadzania grup zorganizowanych (czyli wycieczek) po nowym gmachu 
i prezentowaniu nowych funkcjonalności Biblioteki. Oprowadzono łącznie 754 osoby 
w 27 zorganizowanych grupach wycieczkowych. Do dyspozycji użytkowników oddano 
bezobsługowe centrum wydruku (BCW), które pozwala na rozliczanie wydruków, 
kserokopii i skanów, za pomocą elektronicznych legitymacji studenckich lub 
hybrydowych kart mikroprocesorowych. Ważne w tym kontekście jest także 
dokładanie ciągłych starań o jak najlepsze zorganizowanie dostępu dla czytelnika 
do zasobów bibliotecznych, 

Starając się popularyzować Bibliotekę również w tradycyjny sposób wśród 
obecnych i przyszłych studentów UJK nadal intensyfikowano współpracę z Działem 
Nauki i Współpracy z Zagranicą (w ramach ww. współpracy zorganizowano m.in. 3 
wizyty w Bibliotece UJK młodzieży (wraz z rodzicami) z partnerskiego miasta Winnica 
na Ukrainie; Biurem Promocji UJK, na bieżąco informowano społeczność Uczelni 
poprzez komunikaty e-mailowe, portal społecznościowy Facebook, przygotowano 5 
produkcji filmowych promujących Bibliotekę. Podjęto szereg działań w obszarze 
nauki, edukacji i kultury celem popularyzacji Biblioteki wśród społeczności 
akademickiej oraz mieszkańców regionu świętokrzyskiego. W 2014 r. trwały prace 
koncepcyjne w wyniku których zaplanowano m. in. cykl ogólnopolskich konferencji 
naukowych pn. Sztuka w świętokrzyskiem, mających na celu interdyscyplinarną 
wymianę poglądów na temat sztuki, która rozwijała się na przestrzeni ostatniego 
tysiąclecia na terenie obecnego województwa świętokrzyskiego. Cykl skierowany m. 
in. do historyków sztuki, historyków, archeologów, etnografów, kulturoznawców, 
konserwatorów zabytków. W ramach tego cyklu przewidziana jest publikacja 
materiałów w formie monografii. W ramach kolejnego cyklu pn. Bliżej nauki 
(wykłady, prelekcje pracowników naukowych) skierowanego do studentów, 
nauczycieli akademickich, uczniów szkół średnich, mieszkańców Kielc i regionu 
świętokrzyskiego organizowane były spotkania naukowe z badaczami 
reprezentującymi różne dyscypliny naukowe, prezentowane były najnowsze 
publikacje. W ramach cyklu Biblioteka Uniwersytecka bliżej czytelnika 
zorganizowano czterodniowe warsztaty (27-30.10.2014) o charakterze naukowo-
edukacyjnym (lekcje biblioteczne w formie warsztatów) z zakresu szeroko pojętej 
informacji naukowej, heraldyki, sfragistyki, dawnej sztuki drukarskiej.  
W warsztatach pt.: „Sztuka dawnego drzeworytu” prowadzonych przez Tadeusza 
Grajpla wzięło udział ponad 270 osób.  

Warto również odnotować fakt, że wernisażem wystawy prac prof. Wincentego 
Kućmy pt."Światło w cieniu" 4 czerwca br. rozpoczęła swoją działalność Galeria 
Uniwersytecka, mieszcząca się w gmachu BU. Z kolei wystawą pt. Z kart historii 
Uczelni. Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 
na której zaprezentowano wybrane dokumenty, pamiątki i fotografie związane  
z działalnością Uczelni, począwszy od jej założenia w 1969 roku, po czasy 
współczesne, zainaugurowano działalność przyszłego Muzeum Uniwersytetu, którego 
ideę utworzenia podjął JM Rektor UJK prof. Jacek Semaniak. Prezentowana 
ekspozycja jest owocem i podsumowaniem pierwszego etapu prac powołanego, 
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zarządzeniem Rektora UJK w Kielcach z 17 czerwca 2014 roku, Zespołu ds. oceny 
wartości historycznych pamiątek działalności Uniwersytetu i jego prawnych 
poprzedników. W skład tego Zespołu weszli pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej 
Andrzej Antoniak i Jolanta Drążyk oraz Archiwum UJK Monika Marcinkowska i Renata 
Matuszak z Archiwum Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.  

Do sukcesów zaliczyć należy niewątpliwie udostępnienie dla Czytelników od  
2 stycznia 2014 r. księgozbioru dotyczącego Krajów Nordyckich. Zasób znajduje się 
w strefie wolnego dostępu do zbiorów zwartych. Międzynarodowa kolekcja zawiera 
obecnie 951 rekordów bibliograficznych i jest systematycznie powiększana.  
W związku z powstaniem Kolekcji Nordyckiej 20 marca br. Bibliotekę odwiedził 
ówczesny ambasador Finlandii w Polsce Jari Vilén wraz z małżonką. 16 czerwca 2014 
r. gościem naszego Uniwersytetu był szwedzki polityk i dyplomata, od 2011 
ambasador w Polsce, Jego Ekscelencja Staffan Herrström. 

Bardzo wysoko ocenić należy również współpracę z Narodowym Uniwersalnym 
Katalogiem Centralnym (NUKAT). Wraz z dużą ilością pobranych rekordów rośnie 
pozycja Biblioteki jako instytucji, która w znacznym stopniu nasyca katalog zarówno 
opisami jak i hasłami wzorcowymi.  

Z drugiej strony za coraz istotniejsze uznawać należy wszelkie działania 
szkoleniowo-instruktażowe i dydaktyczne. Zdajemy sobie sprawę, że świat zasobów 
elektronicznych rozwija się bardzo dynamicznie i użytkownik pozostawiony sam sobie 
może nie poradzić sobie z obsługą narzędzi, które pozwalają ten zasób w pełni 
wykorzystywać. Przykładano więc dużą wagę do rozwoju kadry, w tym także do 
realizowania krótkoterminowych wyjazdów szkoleniowych w ramach programu 
Erasmus. Zdobyte doświadczenia wykorzystywane są w bieżącej pracy własnej oraz 
w szkoleniach, którymi obejmujemy pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej UJK. 
Niezwykle ważne jest dzielenie się zdobytą wiedzą na łamach prasy fachowej  
i zawodowej, referowanie w czasie konferencji krajowych i zagranicznych. W tym 
zakresie aktywność pracowników była zadowalająca. Satysfakcjonująca jest również 
liczba publikacji przygotowanych przez poszczególnych pracowników. W sposób 
szczególny podkreślić należy wzrastającą w środowisku rangę „Rocznika Biblioteki 
Uniwersyteckiej”, co jej redakcja odczytuje w coraz większej liczbie artykułów 
zgłaszanych przez osoby z całej Polski. 

 Należy też nadal dążyć do organizowania i czynnego uczestnictwa w wielu 
różnych imprezach o charakterze promocyjnym, kulturalnym czy oświatowo-
edukacyjnym, przez co pogłębiana jest współpraca z otoczeniem. W roku 2014 
Biblioteka zorganizowała lub była współorganizatorem 34 wydarzeń o charakterze 
naukowym, edukacyjnym i kulturalnym.  

Udało się to wszystko osiągnąć mimo niejednokrotnie podkreślanej przez 
Władze Uczelni nie najlepszej jej sytuacji, szczególnie w zakresie finansowania. 
Kwestia oszczędności finansów rzutowała na utrzymanie zasady nie powiększania 
stanu etatowego w Bibliotece. 

 
I Statystyki gromadzenia i opracowywania zbiorów: 
 
1. Stan liczbowy zbiorów: 
W 2014 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: 

 13 929 tomów wydawnictw zwartych, w tym: 
o  5 816 uzyskanych drogą kupna 
o  7 640 uzyskanych poprzez dary 
o  473 uzyskanych z środków na badania statutowe oraz  
 funduszy UE 
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 586 roczników wydawnictw ciągłych, w tym: 
o 401 egz. wydawnictw regularnych polskich  
o 140 egz. wydawnictw nieregularnych polskich  
o 25 czasopism zachodnich 
o 20 czasopism rosyjskich  

 714 jednostek inwentarzowych i egzemplarzy zbiorów  
 specjalnych 

W tym samym czasie ubytkowano:  
  181 vol. z inwentarza głównego. 

Stan zbiorów na dzień 31.12.2014 r. wynosił: 
  465 607 vol. wydawnictw zwartych 
  68 291 roczników wydawnictw ciągłych 
  10 174 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych 

Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w roku 2014 wynosiła: 
 585 tytuły w tym:  

o 540 tyt. czasopism polskich 
o  45 tyt. czasopism zagranicznych  

  
2. Wartość pozyskanych zbiorów: 
Ogółem wartość księgozbioru uzyskanego drogą zakupu, wymiany oraz darów 
wyniosła: 

 694 062,11 zł w tym:  
o 301 523,56 zł, zakup wydawnictw zwartych 
o 160 966,00 zł zakup wydawnictw ciągłych, w tym: 

 70 640,23 zł wyd. polskie 
 90 325,77 zł wyd. zagraniczne 

o  26 614,36 zł zakup elektronicznych baz danych 
o 167 020,15 zł dary 
o 37 938,04 środki z badań statutowych oraz funduszy UE 

Na oprawę i konserwację księgozbioru wydatkowano: 
 14 568,12 zł 
 

3. Opracowanie zbiorów: 
 

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

Działania podejmowane na przestrzeni 2014 roku wyglądały następująco:  
Statystyka z zakresu współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach z Centrum 
NUKAT w roku 2014 2 
 
 
 
 

                                           
2Dane nie uwzględniają danych z grudnia 2014. Kluczem do statystyki są dane od grudnia 2013 r. do listopada 
2014 r. Podstawa obliczeń – http://www.nukat.edu.pl/nukat/pl/statystyka.phtml?id=3&dl=0&stid=3&sm=0 
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Rekordy bibliograficzne  
 
Rekordy wprowadzone do bazy NUKAT - 2 110 
- wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne - 2 107 
- wydawnictwa ciągłe – 3 
 
Rekordy skopiowane do bazy Aleph – 39 045 

 
- wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne (kartografia, płyty CD, druki muzyczne, 
ikonograficzne, filmy) - 38 579 3 
- wydawnictwa ciągłe - 466 

 
Rekordy haseł wzorcowych 
 
- Hasła osobowe, korporatywne (instytucje) - 784 
- Hasła przedmiotowe - 51 
- Hasła rozwinięte - 665 
- Tytuły ujednolicone - 109 
- Tytuły serii - 52 
- Nazwa/tytuł - 4 
 
Łącznie utworzono w Bibliotece 1 665 haseł rekordów wzorcowych typu formalnego  
i przedmiotowego. 
 
Baza PUK10 – rekordy wzorcowe typu formalnego, tworzone i wgrywane w Oddziale 
Opracowania Formalnego Zbiorów, została powiększona o ok. 20 500 - rekordy 
wgrane z katalogu NUKAT4. Stan bazy PUK 10 w katalogu Aleph wynosi – 196 500 
rekordów.  
 
 Stan bazy NUKAT dla Biblioteki Uniwersyteckiej od początku współpracy5 
 
 
Liczba rekordów bibliograficznych zwartych skopiowanych do katalogu Biblioteki – 
211 598 
Liczba rekordów wydawnictw ciągłych skopiowanych – 5 623 

 
Razem 217 221 

Liczba rekordów haseł wzorcowych (formalnych i przedmiotowych) utworzonych w 
Bibliotece - 27 638 
   
Uprawnienia do aktywnego współkatalogowania w Bibliotece, ramach katalogu 
centralnego NUKAT posiada, nadane na wniosek przedstawiciela, 14 bibliotekarzy.  

                                           
3W wyniku tzw. „małej autostrady”- porównywania danych - 12 422 rekordy bibliograficzne zostało 
automatycznie zastąpione w katalogu lokalnym rekordami z katalogu centralnego NUKAT.  
 
4 Obliczenia własne na podst. różnicy liczby rekordów w bazie Aleph w grudniu 2013 i listopadzie 2014. 
5Źródło: www.nukat.edu.pl/statystyka - (2.12.2014). 
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Prace szczególne w zakresie opracowania księgozbioru o charakterze globalnym: 

1. Wymiana rekordów bibliograficznych z katalogu lokalnego Aleph na rekordy z 
katalogu centralnego NUKAT, tzw. „mała autostrada” (marzec 2014 – wymiana 
12 422 rekordy). 

2. Globalna aktualizacja bazy lokalnej Biblioteki Uniwersyteckiej z bazą katalogu 
NUKAT (maj 2014 – aktualizacja 185 483 rekordów bibliograficznych). 

3. Przygotowanie bazy i wdrożenie rekordu uniwersalnego (grudzień 2014 – 
wymiana ok. 13 000 rekordów jhp KABA na rekord uniwersalny). 

 
Oddział Informacji Naukowej: 
 

W 2014 r. pracownicy Oddziału Informacji Naukowej intensywnie pracowali 
nad rozszerzeniem i udoskonaleniem księgozbioru OIN. Wytypowano do zakupów 
kilkadziesiąt tytułów, zarówno nowych, jak i będących kontynuacją posiadanych 
wydawnictw. Przede wszystkim przeniesiono z magazynu kilkaset pozycji zgodnych 
z profilem księgozbioru OIN, które trafiły tam z poszczególnych czytelni po 
przenosinach Biblioteki. Dokonano również selekcji księgozbioru przekazując do 
magazynu kilkadziesiąt pozycji. Z tego też powodu trzykrotnie zmieniano ustawienie 
księgozbioru na półkach. Zorganizowano dostępy testowe do nowych źródeł 
elektronicznych. Nowością w ofercie OIN skierowanej do pracowników naukowych 
UJK było sporządzanie analiz bibliometrycznych w oparciu o zasoby Web Of 
Knowledge i inne. Wykonano kilkanaście analiz, głównie na potrzeby osób związanych 
z WNoZ. W celu usprawnienia procedury sporządzono wewnętrzny regulamin ww. 
usługi. Prowadzono stałe działania udzielając informacji katalogowych, 
bibliograficznych i innych przy pomocy chatu internetowego (zaobserwowano 
rosnącą popularność tego medium), poczty e-mail oraz telefonu. Liczba odwiedzin 
wirtualnych bibliotecznej strony internetowej – 107 296.  

Administrowano w pełnym zakresie serwisami on-line dostępnymi dla 
Biblioteki m. in.: 

 EBSCO 
 Elsevier (ScienceDirect/ICM) 
 Springer 
 AIP/APS  
 LEX 
 Polska Bibliografia Lekarska 

 
Liczba czasopism elektronicznych - 5870, w tym: 
Springer 
Licencja krajowa obejmuje ok. 1960 czasopism bieżących oraz ok. 390 czasopism 
archiwalnych; 
ScienceDirect 
1780 tytułów bieżących oraz archiwa 350 tytułów niekontynuowanych lub  
kontynuowanych pod inną nazwą. 
Wiley 
Licencja krajowa obejmuje aktualizowany corocznie zbiór czasopism "Full  
Collection", który zawiera obecnie 1 371 tytułów. 
AIP/APS 
19 
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Oddział Zbiorów Specjalnych: 
 
W zakresie zbiorów specjalnych w roku 2014, materiały uzyskiwano drogą kupna  
i darów. Kontynuowane były starania nad pozyskiwaniem dokumentów życia 
społecznego, otrzymano w darze ponad 100 ekslibrisów Krzysztofa Marka Bąka, 
zakupiono ponad 130 historycznych pocztówek. Na bieżąco opracowano dokumenty  
i materiały, w tym opracowano zespół rękopiśmienny Archiwum Komitetu 
Redakcyjnego „Pism zebranych” Stefana Żeromskiego (100 jednostek). 
 
II Czytelnictwo i udostępnianie: 
 

W roku 2014 oddziały udostępniające księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej 
pracowały przez okres 11 miesięcy. Sierpień był miesiącem urlopowym zgodnie  
z Zarządzeniem Rektora UJK. 
 
Na dzień 31.12.2014 liczba użytkowników zarejestrowanych w Bibliotece 
Uniwersyteckiej wynosiła 10 178 (nastąpił wzrost o 1 921 użytkowników w stosunku 
do 2013 r., w którym było zarejestrowanych 8 257 użytkowników), w tym 
użytkowników aktywnych6 3 943 (tutaj również nastąpił wzrost w stosunku do 2013 
r. o 1 265 użytkowników, których w 2013 r. było 2 678). Zestawienie nie zawiera 
czytelników korzystających z księgozbioru wyłącznie w strefach wolnego dostępu na 
miejscu, nie rejestrowanych w systemie bibliotecznym i nie posiadających karty 
bibliotecznej (bez prawa do wypożyczenia materiałów na zewnątrz). 
 
Wypożyczalnia 

 
 Statystyka zamówień i odwiedzin Wypożyczalni w 2014 r. przedstawia się 

następująco: 
 
Złożone 
zamówienia 
ogółem 
 

Zamówienia 
zrealizowane 
i odebrane 

Zamówienia 
zrealizowane  
i nieodebrane 

Liczba 
czytelników 
nowo 
zapisanych  

Liczba 
odwiedzin 
 

34 644 32 712 1 932 2 100 35 242 

 
 
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Zwartych 
Odział przeszedł gruntowny przegląd i selekcję księgozbioru. Dwukrotnie został 
przejrzany i przesunięty ciąg księgozbioru. Wysłano do magazynu około 6 000 pozycji. 
Przyjęto 3 993 nowych książek. Poczyniono miejsce na spodziewane książki z działów 
medycznych.  
 
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych 
Oddział przeszedł gruntowny przegląd i selekcję księgozbioru. Ponadto na bieżąco 
wzbogacany był o nowo ukazujące się egzemplarze prenumerowanych czasopism  
i wydawnictw ciągłych w 2014 roku. Egzemplarze czasopism za 2014 rok, znajdujące 
się w Czytelni Pracy Bieżącej, sukcesywnie pod koniec roku były przenoszone do 

                                           
6 Czytelnik aktywny tzn. taki, który w 2014 r. przynajmniej raz wypożyczył książkę. 
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Archiwum Prasy Bieżącej. Ponadto, przy współpracy z Oddziałem Przechowywania  
i Wypożyczania Zbiorów, realizowano zamówienia użytkowników na pozycje 
znajdujące się w magazynie. 
 
Czytelnie 

W gmachu głównym Biblioteki, w ramach Biblioteki Uniwersyteckiej, 
funkcjonują następujące czytelnie:  
Czytelnia Ogólna w strefie wolnego dostępu do wydawnictw zwartych – 118 miejsc,  
Czytelnia na antresoli – 36 miejsc, 
Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej – 29 miejsc, 
Czytelnia Oddziału Zbiorów Specjalnych – 16 miejsc, 
Czytelnia Prasy Bieżącej – 16 miejsc,  
Czytelnia Multimedialna – 20 miejsc. 
Biblioteka dysponuje łącznie 318 miejscami do pracy dla czytelników w gmachu przy 
ul. Świętokrzyskiej 21e.  
Poza budynkiem głównym Biblioteki zbiory udostępniane są również w Czytelni 
Pedagogicznej (agenda zewnętrzna Biblioteki) przy ulicy Krakowskiej 11 – 33 miejsca.  
 
Statystykę odwiedzin i wykorzystania zasobów w Czytelni Pedagogicznej w 2014 r. 
prezentuje poniższa tabela:  
 
 Liczba 

odwiedzin 
ogółem 

Liczba 
korzystających 
z Internetu 

Liczba 
odwiedzin  
w czytelni 

Udostępniony 
księgozbiór 
ogółem 

Czytelnia 
Pedagogiczna 

12 013 5 300 6 713 10 170 

 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
  Statystyka wypożyczeń miedzybibliotecznych w 2014 r. przedstawia się 
następująco: 
 
 Liczba zamówień 

na wypożyczenia 
międzybiblioteczne 

Liczba zamówień  
z zewnątrz 

Liczba zamówień 
na zewnątrz 

Wypożyczalnia  
Międzybiblioteczna 

1 338 609 729 

 
Biblioteka ma zarejestrowanych 210 bibliotek z którymi współpracuje w ramach 
wymiany.  
 
 
 
 
III Struktura i pracownicy: 

 
Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach na koniec 2014 roku zatrudniała 66 osób 

(w stosunku do 2013 r. nastąpił spadek zatrudnienia o 2 osoby), w tym: 5 osób 
posiadało stopień naukowy doktora, a 55 osób stopień magistra różnych specjalności. 
Na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych pracowały 2 osoby, 52 osoby jako 
pracownicy służby bibliotecznej od młodszego bibliotekarza do kustosza, 6 jako 
magazynierzy, 4 jako pracownicy administracyjni oraz 2 na stanowiskach 
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informatycznych. 

 
Bibliotekarze dyplomowani 2 etaty 2 osoby 
Pracownicy służby bibliotecznej 52etaty 52 osób 
Pracownicy obsługi magazynowej 6 etatów 6 osób 
Pracownicy administracji i informatycy 6 etatów 6 osób 
Razem  66 etatów 66 osób 

 
Struktura Biblioteki i obsada osobowa poszczególnych działów wyglądała 
następująco: 
 
Dyrektor Biblioteki: 
dr Henryk Suchojad, starszy kustosz dyplomowany 
 
Wicedyrektor ds. Filii: 
mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany  
(pracownik Filii w Piotrkowie Trybunalskim) 
 
Wicedyrektor ds. Organizacji Informacji Naukowej: 
mgr Andrzej Antoniak 
 
Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów: 
mgr Justyna Adamczyk - kierownik 
mgr Ewa Bieniaszewska, mgr Teresa Jamrożek, mgr Ewa Kornecka-Mogielska  
 
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów : 
mgr Zofia Kilarska, starszy kustosz dyplomowany - kierownik 
mgr Teresa Chutnik, mgr Anna Gołuzd, mgr Bożena Kosno, mgr Katarzyna Ziółkowska 
 
Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów: 
mgr Magdalena Cieślik – kierownik 
mgr Maria Domańska-Nogajczyk, mgr Agnieszka Kopeć, mgr Elżbieta Przybyszewska,  
mgr Justyna Regulska  
  
Oddział Komputeryzacji i Informatyzacji: 
mgr inż. Marcin Gabryś – kierownik 
mgr Ewelina Łojek, mgr Dorota Śmietańska (urlop macierzyński), mgr Danuta Siudak,  
mgr inż. Jacek Wilczkowski  
 
Oddział Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw: 
dr Jolanta Drążyk – kierownik 
dr Grażyna Gulińska, mgr Joanna Nowak, dr Henryk Suchojad 
 
Oddział Zbiorów Specjalnych: 
mgr Ewa Szląpek – kierownik 
mgr Iwona Plucner, mgr Aneta Tkacz  
 
Oddział Informacji Naukowej: 
mgr Andrzej Antoniak – p.o. kierownika 
mgr Wioletta Kowalik, mgr Katarzyna Król-Golda, dr Mariusz Lubczyński  
 



11 
 
Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów: 
mgr Adam Kacak – kierownik 
mgr Anna Basamania (urlop macierzyński), mgr Marek Białas, mgr Katarzyna 
Chruściel, Anna Detka, mgr Marta Długosz, Krystyna Gajda, Piotr Kowalski,  
mgr Jolanta Pękalska (urlop macierzyński),  
 
Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych: 
mgr Adam Bandrowski – kierownik 
mgr Anna Chrobot, mgr Monika Grzywna, mgr Urszula Gołda, mgr Radosław 
Januszewski, mgr Anna Klimaszewska, mgr Marta Kołomańska, mgr Aldona 
Majkowska, mgr Anna Szydłak (urlop wychowawczy) 
 
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych: 
mgr Edyta Brylska-Szmidt – kierownik  
mgr Marta Adler, Helena Białas, mgr Małgorzata Guldon, mgr Renatas Hatys,  
mgr Renata Krokos, mgr Ewa Rudawska, mgr Ewa Rutkiewicz, mgr Marcin Zegadło 
 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 
mgr Anna Łojek 
 
Czytelnia Pedagogiczna: 
mgr Jan Jadach – kierownik 
mgr Dorota Balcerowska, mgr Anna Śmietańska, dr Tomasz Wójcik  
 
Sekretariat: 
Katarzyna Zaborek – spec. ds. administracyjnych (sekretariat biblioteki) 
mgr Ewa Brąś – st. referent ds. administracyjnych 
mgr Karolina Wicha – spec. ds. promocji i współpracy naukowej  
Andrzej Lesiak – sam. referent ds. spraw finansowych 
 
IV Działalność naukowa, dydaktyczna i wydawnicza: 
 
Dydaktyka 
 
W roku 2014 przeprowadzono następujące zajęcia z przysposobienia bibliotecznego: 
– w styczniu na 5 kierunkach kształcenia łącznie 20 godzin dla 10 grup, w tym na: 
studiach stacjonarnych  14 godz. dla 7 grup  
studiach niestacjonarnych    6 godz. dla 3 grup  
w zajęciach uczestniczyło 172 studentów  
– w miesiącach październik – grudzień na wszystkich 35 kierunkach studiów łącznie 
194 godzin dla 97 grup, w tym na: 
studiach stacjonarnych   160 godz. dla 80 grup 
studiach niestacjonarnych   34 godz. dla 17 grup  
w zajęciach uczestniczyło 2060 studentów. 
 
Razem w roku 2014 przeprowadzono 214 godz. dla 107 grup.  
 
Nauka 
 
W 2014 roku Biblioteka Uniwersytecka zainaugurowała nową formę w swojej 
działalności naukowej – organizowanie cyklicznych spotkań z badaczami 
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reprezentującymi różne dyscypliny naukowe, prezentacja najnowszych publikacji. 
Pierwsze spotkanie z tego cyklu miało miejsce 20 lutego 2014 roku w gmachu 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach – spotkanie z dr. Januszem Pezdą, wybitnym 
znawcą problematyki związanej z historią Wielkiej Emigracji w XIX wieku, dziejami 
rodu Czartoryskich i Biblioteki Polskiej w Paryżu, autorem publikacji „Historia 
Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838–1893”, wydanej przez Towarzystwo 
Wydawnicze „Historia Iagellonica” w Krakowie w 2013 roku. Spotkanie w ramach 
seminarium doktoranckiego kierowanego przez pana prof. zw. dr. hab. Wiesława 
Cabana zorganizowała Biblioteka Uniwersytecka wspólnie z Instytutem Historii 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Kolejne spotkania to: 
▪ 29 maja 2014 roku – wykład otwarty na temat: „Problemy rekonstrukcji 
średniowiecznego księgozbioru klasztoru łysogórskiego” wygłoszony przez  
dr. Jerzego Kaliszuka z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego (organizator: Interdyscyplinarny Zespół do Badań 
Dziedzictwa Kulturowego Świętego Krzyża przy Wydziale Humanistycznym UJK oraz 
Biblioteka Uniwersytecka). 
▪ 6 listopada 2014 roku – spotkanie naukowe, gość – prof. dr hab. Bohdan Hud  
z Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, autor publikacji „Ukraińcy 
i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie 
XX wieku” 
▪ 4 grudnia 2014 roku – wykład „Wołyń w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego”, 
który wygłosiła prof. dr hab. Switlana Ivaniwna Krawczenko, pracownik naukowy 
Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu im. Łesi Ukrainki w Łucku, Instytutu Filologii 
i Dziennikarstwa – Katedra Edytorstwa i Dziennikarstwa. 
 
Prace nad bibliografią publikacji pracowników UJK 
 
Kontynuowano gromadzenie informacji o publikacjach pracowników Uczelni – 
tworzenie "kartoteki" w edytorze tekstów. Stan na 17.12.2014 –15 340 opisów. 
 
Prace Redakcji „Rocznika Biblioteki Uniwersyteckiej”  
 
Redakcja „Rocznika Biblioteki Uniwersyteckiej” podjęła działania mające na celu 
rozszerzenie składu Rady Naukowej składającej się z naukowców, specjalistów  
z zakresu dyscyplin mieszczących się w obszarach merytorycznych naszego 
czasopisma i reprezentujących krajowe środowiska naukowe o uczonych z ośrodków 
zagranicznych. Chcemy, aby czasopismo zostało poddane ocenie parametrycznej.  
W wyniku starań redakcji Rocznika poszerzono skład Rady o dwóch profesorów. Chęć 
współpracy potwierdzili: prof. PhDr. Ivan Hlaváček, historyk, pracownik naukowy 
Uniwersytetu Karola w Pradze oraz profesor dr Maga Teter historyk, pracownik 
naukowy Wesleyan University Middletown (USA).  
Zgodnie z zaleceniami Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Działu 
Nauki UJK opracowano i przesłano do Działu Nauki:  
– wykaz baz danych indeksacyjnych, do których chcemy aplikować, aby „Rocznik 
Biblioteki Uniwersyteckiej” został uwzględniony: Cambridge Scientific Abstracts 
(CSA, ProQuest, CEEOL (Central and Eastern European Online Library), CEJSH ( The 
Central European Journal of Social Sciences and Humanities), Index Copernicus, ISI 
Web of Science (WoS), JSTOR, Scopus (Elsevier), OCLC WorldCat, BazHum (baza 
czasopism humanistycznych i społecznych), Polska Bibliografia Bibliologiczna (baza 
Biblioteki Narodowej); 
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– Kwestionariusz recenzji artykułu w czasopiśmie naukowym: „Rocznik Biblioteki 
Uniwersyteckiej” (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach). 
 
Poszerzono również dotychczasową listę recenzentów „Rocznika Biblioteki 
Uniwersyteckiej”. 
 
Prowadzono prace merytoryczne i redakcyjne nad tomem 2. „Rocznika Biblioteki 
Uniwersyteckiej” i oddano tom do Wydawnictwa UJK.  
 
V Przygotowane i złożone projekty w 2014 r. w ramach konkursów na 
dofinansowanie działań upowszechniających naukę i dydaktykę. 

 
L.p. Nazwa projektu Instytucja Całkowity 

koszt 
projektu/kwota 
dofinansowania 

Status 
wniosku 

1. Nordycki model 
przedsiębiorczości 
na półkach w 
Bibliotece 
Uniwersyteckiej 
UJK. 

Fundacja Bankowa 
im. Leopolda 
Kronenberga 

80 500,00 pln 
/50 500 ,00 pln 

Decyzja -Brak 
dofinansowania 

2. Mapy, plany, 
grafiki, pocztówki 
i fotografie Kielc i 
regionu 
świętokrzyskiego 
z lat 1800-1989 ze 
zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej 
w Kielcach. 
Digitalizacja i 
udostępnienie w 
sieci. 

Fundacja Bankowa 
im. Leopolda 
Kronenberga 

30 391,50 pln 
/24 391,50 pln 

Decyzja - Brak 
dofinansowania 

3. Rozwój 
nordyckiej bazy 
naukowej 

Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa 
Wyższego/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

123 479,00 pln/ 
115 000,00 pln 

Decyzja - Brak 
dofinansowania 

4.. Digitalizacja 
Kolekcji XIX-
wiecznej (projekt 
dwuletni) 

Ministerstwo Nauki i 
Szkolnictwa 
Wyższego/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

105 155,00 pln 
/88 550,00 pln 

Decyzja 
styczeń/luty 
2015 

5. Opracowanie i 
konserwacja 
archiwum 
domowego Emila 
Zegadłowicza 
(spuścizny 
pisarza) 

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa 
Narodowego 

125 450, 00pln 
/93 450, 00 pln 

Decyzja 
styczeń/luty 
2015 
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VI Infrastruktura informatyczna: 

 

Prace związane z systemem bibliotecznym ALEPH oraz w zakresie obsługi 

sprzętu: 

 Udostępnienie użytkownikom systemu Bezobsługowego Centrum Wydruku. 
umożliwiającego kopiowanie i skanowanie w oparciu o elektroniczną 
legitymację studencką, kartę pracowniczą oraz kartę biblioteczną. System 
BCW składa się z: 

- 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych,  
- 2 szt. kartomat BCW (aparat wrzutowy na monety i banknoty, pozwala  
 uzupełniać konta użytkowników, dokonuje ich identyfikacji; 

 Uruchomienie na terenie wolnego dostępu urządzeń do samodzielnych 
wypożyczeń/zwrotów książek; 

 Udostępnienie użytkownikom zasobów w formie elektronicznej w Biblioteki 
Cyfrowej UJK - http://dlibra.ujk.edu.pl 
Liczba materiałów zdigitalizowanych przez Bibliotekę i włączonych do 
biblioteki cyfrowej – 116. 
Dostęp do zbiorów, które znajdują się w domenie publicznej jest możliwy z 
sieci internet, natomiast pozostałe materiały, zgodnie z ustawą o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, udostępniane są w ograniczonym zakresie 
wyłącznie z komputerów dla czytelników znajdujących się na terenie 
Biblioteki UJK ul. Świętokrzyska 21e oraz w Czytelni Pedagogicznej  
ul. Krakowska 11. Do dyspozycji czytelników jest ponad 70 komputerów. 

 Zainstalowanie systemu tworzenia bibliografii dorobku naukowego Expertus 
na zasobach Uniwersyteckiego Centrum Danych oraz finalizowanie prac 
związanych z uruchomieniem systemu; 

 Wdrożenie wersji 22 systemu Aleph; 
 Rekonfiguracja ustawień systemu Aleph do wprowadzenie rekordu 

uniwersalnego. 

Prace bieżące: 
 Monitorowanie systemów biblioteki w celu ich utrzymania w gotowości do 

pracy: analiza logów, kontrola procesów systemowych, optymalizacja; 
 przygotowywanie raportów systemu Aleph z wykorzystaniem języka SQL;  
 prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, naprawa niefunkcjonującego 

sprzętu, podłączanie i konfigurowanie nowo nabytego sprzętu; 
 szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania; 
 pomoc techniczna dla pracowników; 
 obsługa serwisu internetowego Biblioteki; 
 przygotowywanie nowych publikacji Biblioteki Cyfrowej; 
 realizacja zamówień skanów z mikrofilmów lub materiałów papierowych. 

 
Stan liczbowy sprzętu teleinformatycznego będącego w użytkowaniu BU: 
Stan liczbowy sprzętu komputerowego: 

 147 zestawów komputerowych, w tym: 
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 53 stanowiska pracownicze 
 21 stanowisk do obsługi czytelników 
 73 stanowiska dostępne dla czytelników; 
 18 laptopów, w tym: 

12 przeznaczonych dla pracowników 
  6 dostępnych dla użytkowników; 

 9 tabletów, w tym: 
  3 przeznaczone dla pracowników 
  6 przeznaczonych dla użytkowników; 

 3 skanery ekologiczne1 skaner wielkoformatowy 
 1 wywoływarka mikrofilmów 
 1 urządzenie umożliwiające cyfrowe zapisywanie mikrofilmów 
 1 skaner do mikrofilmów 
 1 przewijarka do mikrofilmów 
 3 tablice interaktywne z rzutnikiem 
 1 tablica samokopiująca 
 2 ekrany stacjonarne 
 2 rzutniki cyfrowe  
 2 tablety dla grafika 

 
Biblioteka posiada 5 specjalistycznych stanowisk komputerowych dla osób 
niepełnosprawnych – jedno w Czytelni Pedagogicznej, cztery w pracowni 
wspomagającej BU. Dla użytkowników dostępne jest oprogramowanie 
powiększające, udźwiękawiające, ubrajlawiąjące, OCR oraz sprzęt wspomagający 
tj.: linijka brajlowska, drukarka brajlowska, skaner, lupy elektroniczne, 
powiększalniki ekranowe, kopiarka A3, urządzenie lektorskie, klawiatury i myszy dla 
osób niepełnosprawnych ruchowo. 
 
 
VII Publikacje: 
 
W roku 2014 pracownicy Biblioteki opublikowali i złożyli do druku następujące 
pozycje:  
 
Jolanta Drążyk  
Materiały rękopiśmienne rodziny Gierowskich w zbiorach kieleckich bibliotek i 
instytucji kultury, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2014, t. 2. (złożony do 
druku). 
 
Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach w nowym gmachu, oprac. Jolanta Drążyk, 
tekst do „Przeglądu Naukowego UJK” nr 2 (złożony do druku) 
 
Informacje dotyczące BU do „Przeglądu Bibliotecznego” do działu: „Kronika życia 
naukowego. Rok 2013. Biblioteki naukowe” (oprac. Jolanta Drążyk, złożony do 
druku) 
 
Grażyna Gulińska 
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Kultura książki w Kielcach po 1945 r., w: Kielce przez stulecia, Kielce 2014, s. 621–
623. 
 
Drukarstwo w województwie kieleckim w latach 1945–1947, „Rocznik Biblioteki 
Uniwersyteckiej” 2014, t. 2 (złożony do druku). 
 
Jolanta Drążyk, Grażyna Gulińska 
Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w latach 2012–2013, 
oprac. Jolanta Drążyk, Grażyna Gulińska, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 
2014, t. 2. (złożóny do druku). 
 
Jan Jadach 
10 lat Mazurskiego Towarzystwa Naukowego, „Goniec Świętokrzyski” 2014, nr 3, s. 7 
(współautor: Alfons Bobowiak). 
 
Kongres: wnioski i nie tylko...? (tekst złożony do materiałów z X Kongresu Regionalnych 
Towarzystw Kultury Bydgoszcz 2014). 
 
Mała Ojczyzna- „ przestrzeń zagospodarowana czy do wzięcia?”( (złożone do druku) 
  
Przed Kongresem..., „Goniec Świętokrzyski” 2014, nr 1- 2, s. 7. 
 
Relacja z obrad X Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury, „Goniec Świętokrzyski” 
2014, nr 4, s. 2.  
 
Relacja z obchodów 10- lecia Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku (M. A. 
Zarębski, współudział J. Jadach:  
www.regionalizm.kielce/wp-content/uoploads/2014/07/Ełk_a.pdf). 
 
„Żaczek” po 40 latach.... [wspomnienia i refleksje]- (złożone do druku). 
 
 
Henryk Suchojad 
Opatów miejscem obrad sejmiku województwa sandomierskiego w XVI – XVIII 
wieku, w: Sejmik, działania militarne i edukacja w Opatowie, pod. red. R. 
Kubickiego, Kielce-Opatów 2014, s. 21-38.  
 
Organizacja i życie obozowe oddziału Czachowskiego. Złożone do: „Rocznik 
Biblioteki Uniwersyteckiej”, t. 2, 2014, pod red. J. Drążyk, H. Suchojada, Kielce 
2014, , Wydawnictwo UJK. (złożony do druku) 
 
A modern library as a cause of changes in the university education. A study report 
directly from Poland. The Jan Kochanowski University Library in Kielce as an 
example illustrating the idea – Złożone do: „Harvard Educational Review”. (złożony 
do druku) 
 
Metodologiczne i praktyczne uwarunkowania edycji testamentów – kilka uwag na 
kanwie publikacji Cui contingit nasci,… Złożone do: „Rocznik Historii Kultury 
Materialnej”. (złożony do druku) 
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Edukacja a Biblioteka Uniwersytecka. Refleksje po roku działania w nowym 
gmachu, tekst do „Przeglądu Naukowego UJK” nr 2. (złożony do druku) 
 
 Redakcja: 
„Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej”, t. 2, 2014, pod red. J. Drążyk, H. Suchojad, 
Wydawnictwo UJK. 
 
Recenzje (opinie) podręczników dla MEN (rzeczoznawcy): 
T. Małkowski, Historia i społeczeństwo 5. Multipodręcznik dla klasy 5. Seria: 
Wehikuł czasu. Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe (czerwiec-lipie 2014).  
 
Ewa Szląpek 
Ex collectione; wystawa ekslibrisów ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w 
Kielcach/tekst Ewa Szląpek; oprac. graf. Iwona Plucner. – Kielce 2014 [druk 
towarzyszący wystawie, 12 s.] 
 
Archiwum Komitetu Redakcyjnego „Pism zebranych” Stefana Żeromskiego w 
zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach (informacja o zasobie). – Kielce 2014 
[12 s.] 
 
Karolina Wicha 
Misja i strategia zadań Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2013, t.1, s. 303–
309. 
 
Nowa Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach "Poradnik 
Bibliotekarza" nr 5/2014, s. 34-37. 
 
"Kolekcja Nordycka" w Bibliotece Uniwersyteckiej. Raport po roku, tekst do 
„Przeglądu Naukowego UJK” nr 2. (złożony do druku) 
 
 
 
VIII Produkcje filmowe 
 
L.p. Nazwa filmu Data 

realizacji 
Długość filmu Osoby 

pracujące przy 
realizacji 

1. Wystawa ”Światło w cieniu” 
– Wincenty Kućma 

28-07-2014 09 min 51 sek. Radosław 
Januszewski 
Marta 
Kołomańska 
Karolina Wicha 
 
 

2. Otwarcie Biblioteki 
Uniwersyteckiej UJK 

29-09-2014 06 min. 17 
sek. 

Radosław 
Januszewski 
Marta 
Kołomańska 
Aneta Tkacz 
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3. Kolekcja Nordycka 

(polska wersja) 
05-11-2014 02 min. 56 

sek. 
Radosław 
Januszewski 
Marta 
Kołomańska 
Karolina Wicha 

4. Kolekcja Nordycka 
(angielska wersja) 

05-11-2014 02 min. 44 
sek. 

Radosław 
Januszewski 
Katarzyna Król-
Golda 
Karolina Wicha 

5. Warsztaty ”Sztuka dawnego 
drzeworytu” – Tadeusz 
Grajpel 

11-12-2014 06 min. 44 
sek. 

Radosław 
Januszewski 
Marta 
Kołomańska 
Karolina Wicha 

 
IX. Konferencje, sympozja, seminaria, wykłady oraz spotkania naukowe i 
kulturalne, inne szkolenia: 
 
Styczeń 
 
Karolina Wicha 
21. 01.2014 r. - udział w konferencji eksperckiej dotyczącej powstania Instytutu 
Zrównoważonego rozwoju w Kielcach. Wystąpienie: prezentacja projektu pn. 
Kolekcja Nordycka, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK.  
 
Jolanta Drążyk 
27.01.2014 r. –udział w zebraniu naukowym członków Interdyscyplinarnego Zespołu 
do Badań Dziedzictwa Kulturowego Świętego. Krzyża.  
 
Luty 
 
Jolanta Drążyk, Grażyna Gulińska, Jan Jadach, Henryk Suchojad 
20.02. 2014 r.- udział w spotkaniu naukowym z Januszem Pezdą, (Biblioteka 
Uniwersytecka). 
 
Jan Jadach 
26.02.2014 - Archiwum Państwowe Kielce- mjr dr T. Banaszek, Relacje między 
społeczeństwem a wojskiem w województwie kieleckim w latach 1922- 1939- w ramach 
cyklu: „Spotkanie ze źródłem historycznym”. 
 
Marzec 
 
Zofia Kilarska 
13.03.2014 – udział w webinarium dla bibliotekarzy systemowych zorganizowanym 
przez BUW nt. stosowania niedopuszczalnych znaków w rekordach wzorcowych przez 
biblioteki współpracujące z Centrum NUKAT. 

Jan Jadach 
06.03. 2014 - Muzeum Okręgowe w Pińczowie: Wernisaż wystawy fotograficznej 
Macieja A. Zarębskiego „Śladami Azteków i Majów” 
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26.03.2014 Archiwum Państwowe Kielce. „Kobieta w źródle archiwalnym”- w ramach 
cyklu „Spotkanie ze źródłem historycznym” 
 
Kwiecień 
 
Jan Jadach 
04.04.2014 Spotkanie z „Biblioteką Świętokrzyską”- Ośrodek Regionalizmu Polskiego w 
Zagnańsku (A. Tyszka, Obywatele świata) 
 
07.04.2014 Czwarta Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Książka, Biblioteka, Informacja- 
między podziałami a wspólnotą” (Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa UJK). 
Wystąpienie: „Mała Ojczyzna- przestrzeń zagospodarowana czy do wzięcia?”. 
 
 
Maj 
 
Justyna Regulska, Aneta Tkacz  
12-16.05.2014 r. - Szkolenie: Biblioteka Uniwersyteckiej w Coimbra, Portugalia 
(wyjazd w ramach programu Erasmus STT).  
 
Jolanta Drążyk, Henryk Suchojad 
29.05.2014 r. – udział w wykładzie naukowym dra Jerzego Kaliszuka.  
 
Marcin Gabryś 
13.05.2014 r. - Alma Day - konferencja o systemie bibliotecznym następnej generacji 

-- Ex Libris Alma, Organizator: Aleph Polska. 

Jan Jadach 
17.05. 2014 r. - IX Ogólnopolskie „Posiady w cieniu Bartka”, Ośrodek Regionalizmu 
Polskiego w Zagnańsku: 220 rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej. Wystąpienie: Stan 
badań nad powstaniem kościuszkowskim. 
 
21.05. 2014 r. - udział w otwarciu wystawy poświęconej M. Białkiewiczowi (Archiwum 
Państwowe w Kielcach). 
 
28.05.2014 r. - dr Dariusz Buras, Policja Państwowa w województwie kieleckim w latach 
1919- 1939 (Archiwum Państwowe w Kielcach, Instytut Historii UJK w cyklu „Spotkanie ze 
źródłem historycznym”); głos w dyskusji. 

 

Justyna Adamczyk 
23.05.2014 r. - Targi Książki, Warszawa.  
 
Czerwiec 
 
Danuta Siudak 
02.06 – 06.06.2014 r. - Szkolenie: Biblioteka Uniwersytetu w Pardubicach (wyjazd w 
ramach programu Erasmus STT). 
 
Ewelina Łojek 



20 
 
– 06.06.2014 r. Szkolenie: Turku University of Applied Sciences (wyjazd w ramach 
programu Erasmus STT). 
 
Jan Jadach 
25. 06. 2014 r.- prof. Adam Massalski (Kieleccy archiwiści- „Spotkanie ze źródłem 
historycznym”). 
 
Lipiec 

 

Jan Jadach 
02.07.2014 r. Społeczność żydowska w Małopolsce (sesja popularno- naukowa w ramach 
 cyklu „Spotkanie ze źródłem historycznym). 
03- 04.07.2014 r.- 10 lecie Mazurskiego Towarzystwa Naukowego w Ełku; głos w dyskusji. 

 

Sierpień 
Jan Jadach 
12.08. 2014 r. - Sesja popularno- naukowa „W stulecie wkroczenia Kadrówki...”; 
wystąpienie: Relacje Piłsudski- Sikorski w okresie strzelecko- legionowym, Zagnańsk. 

 

Wrzesień 
 
Jan Jadach 
06.09. 2014r. - Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza- Muzeum Henryka 
Sienkiewicza w Oblęgorku. 
 
 
06.09. 2014 r. - Lech Lipiec wernisaż- Galeria Sztuki Tadeusza Czarneckiego „Biłasówka” 
w Radoszycach. 
 
11-13. 09. 2014 r. - X Kongres Regionalnych Towarzystw Kultury w Bydgoszczy: 
„Regionalizm polski 25 lat po transformacji jako ważne źródło odrodzenia narodu i 
państwa”- udział w obradach sekcyjnych i plenarnych; głos w dyskusji. 
 
Henryk Suchojad 
 18-19.09. 2014 r. - Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 
Szczecin. 

 

Październik 
 
Jan Jadach 
09.10. 2014 r.- Udział w spotkaniu z cyklu Człowiek Miesiąca- Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Morawickiej w Morawicy. 

  

Tomasz Wójcik, Maria Domańska-Nogajczyk  
18-26.10.2014 r. - Kwerenda w archiwach i bibliotekach naukowych Lwowa (wyjazd w 
ramach pracy zespołu ”Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, 
Białoruś, Ukraina) w latach 1795- 1918” (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki).  
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Mariusz Lubczyński 
20-21 10.2014 r. - udział w konferencji naukowej - VI Funeralia Warszawskie, Instytut 
Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Archeologii i Etnologii PAN. 
 
Henryk Suchojad 
20-21. 10. 2014 r. - udział w konferencji naukowej (wystąpienie z referatem) -  
VI Funeralia Warszawskie; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, 
Instytut Archeologii i Etnologii PAN. (Ref.: Metodologiczne i praktyczne 
uwarunkowania edycji testamentów – kilka uwag na kanwie publikacji Cui contingit 
nasci,…). 
 
Ewa Kornecka-Mogielska 
24.10. 2014 r. - XVIII Międzynarodowe Targi Książki, Kraków. 

 
Karolina Wicha 
29.10.2014 r. - Szkolenie: pn. Aplikowanie do Programów Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego na rok 2015 zarządzanych przez Narodowy Instytut 
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; Warszawa. 
 
Listopad 

 
Ewa Brąś, Aneta Tkacz 
5.11.2014 r. - Muzeum Etnograficzne w Krakowie, Wystawa drzeworytów. 
 
Maria Domańska-Nogajczyk, Jolanta Drążyk, Grażyna Gulińska, Henryk Suchojad, 
Tomasz Wójcik 
06.11.2014 r.- udział w spotkaniu autorskim prof. Bohdana Hud'a (Lwów)„Ukraińcy  
i Polacy na Naddnieprzu, Wołyniu i w Galicji Wschodniej w XIX i pierwszej połowie 
XX wieku”; Biblioteka Uniwersytecka UJK. 
 
Ewelina Łojek 
17.11.2014 r. – udział w szkoleniu z zakresu prowadzenia biblioteki cyfrowej. 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach. 

 

Grudzień 
 
Maria Domańska-Nogajczyk, Jolanta Drążyk, Grażyna Gulińska, Henryk Suchojad, 
Tomasz Wójcik  
04.12. 2014 r. - udział w spotkaniu naukowym: „Wołyń w twórczości Józefa Ignacego 
Kraszewskiego” prof. Switłana Ivaniwna Krawczenko z Uniwersytetu w Łucku; 
Biblioteka Uniwersytecka UJK. 
 
Teresa Chutnik, Anna Gołuzd 
5.12.2014 r. - udział w konferencji plenarnej w Centrum NUKAT nt.: NUKAT- strategia  
na następne 10-lecie. Efektywność współpracy. Odbiorca końcowy, jak o niego 
zadbać; Warszawa. 
 
Andrzej Antoniak 
17. 12. 2014 r. - udział w seminarium naukowym pt. „Rynek innowacyjnych rozwiązań 
dla edukacji”; Kraków 
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X Wystawy: 
 
W ramach pracowni Oddziału Zbiorów Specjalnych oraz we współpracy z wybranymi 
instytucjami i organizacjami spoza Biblioteki zorganizowano następujące wystawy: 
 

1. Światło w cieniu – wystawa rzeźby, rysunku i fotografii 
Wincentego Kućmy. (4 VI – 31 VII 2014); 

2. Ex collectione – wystawa ekslibrisów ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Kielcach. 13 X – 5 XII 2014; 

3. Wystawa prac plastycznych uczniów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Kielcach (XI 2014;) 

4. Obok nas – wystawa fotografii Iwony Plucner (XI 2014 WM-P, XII 
2014 BUK); 

5. Nie przeminęło z filmem – wybrane plakaty kin studyjnych. XII 
2014 – I 2015. 

 
W ramach pracy Zespołu ds. oceny wartości historycznych pamiątek działalności 
Uniwersytetu i jego prawnych poprzedników zorganizowano wystawę pt. „Z kart 
historii Uczelni. Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego”. 
 
W Czytelni Pedagogicznej zaprezentowano następujące wystawy: 
 

 prezentacje: publikacji zwartych pracowników Wydziału,  
 prezentacje publikacji zwartych regionalnych,  
 prezentacje nowości Czytelni  
 prezencyjna wystawa prenumerowanych czasopism 

 
 
 
Opracował:         Zatwierdził: 
 
Karolina Wicha        dr Henryk Suchojad 

  Dyrektor 
 Biblioteki Uniwersyteckiej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kielce, 13.01.2015 r.  
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1 Najważniejsze	działania,	wydarzenia	
 
Rok 2014 w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej zaznaczył się następującymi działaniami 
i wydarzeniami: 

1) Zrealizowano wszystkie zadania wyznaczone w Planie pracy Filii Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  
w Kielcach, do priorytetowych należały: 

 dalsza selekcja i ubytkowanie księgozbioru magazynowego w Wypożyczalni  
i Czytelni; 

 kontrola i renumeracja wydzielonego księgozbioru neofilologicznego; 
 kontrola i weryfikacja kartoteki czytelników;  
 kontrola i raportowanie zadłużeń czytelniczych – w ostatnim roku znacznie 

spadła liczba osób przetrzymujących książki i zalegających z opłatami za ich 
przetrzymanie; 

 doskonalenie obsługi czytelników. 
2) W roku sprawozdawczym należy odnotować, po raz kolejny, zbyt niską  kwotę 

przeznaczoną na zakup wydawnictw w formie papierowej, które pozostają nadal 
głównym źródłem informacji dla naszych użytkowników. Kwota w wysokości  
20 263,20 zł pozwoliła na zakup niezbędnego minimum  podręczników akademickich, 
kontynuację niektórych serii wydawniczych i wydawnictw wielotomowych. Starano 
się, w ograniczonym zakresie, realizować dezyderaty pracowników naukowych.  Dary 
książkowe od osób fizycznych i instytucji, które otrzymała Biblioteka są jedynie 
dopełnieniem księgozbioru, nie mają natomiast  wartości niezbędnej literatury 
naukowej.       

3) Należy podkreślić minimalny- zaledwie 1 814,52 zł - w stosunku do roku ubiegłego, 
zakup nowości wydawniczych  realizowanych w ramach badań statutowych.   

4) Rok 2014 w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej zapisał się zmianami organizacyjnymi 
związanymi z wygaszeniem funkcjonowania Czytelni Filologiczno-Historycznej. 
Zadanie to pociągnęło za sobą nie tylko logistyczne przemieszczenie części zbiorów  
i sprzętu technicznego, ale reorganizację pracy w jednostkach Biblioteki, zmiany 
personalne a przede wszystkim zmianę w sposobie udostępnia księgozbioru 
prezencyjnego. Wykonano następujące działania: 

 w dniach 01.07-15.07 - spis z natury księgozbioru, który z powodu braku 
miejsca w Czytelni  pozostał w dotychczasowym  magazynie zajmowanym 
przez Czytelnię Filologiczno-Historyczną; 

 od 15.07 – rozbudowa sieci informatycznej przeznaczonej pod instalację  
komputerów w Czytelni; 

 wrzesień – instalacja sprzętu komputerowego i innych urządzeń technicznych 
przeniesionych ze zlikwidowanej Czytelni; 

 przeniesienie części księgozbioru podręcznego i czasopism bieżących -  ponad 
1 200 woluminów; 

 zredagowano projekt nowego Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki 
Uniwersyteckiej – Załącznik nr 2 Regulamin Organizacyjny Filii Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim; 

5) w roku sprawozdawczym Biblioteka w dalszym ciągu aktywnie  pracowała w module 
informatycznym Dziekanat XP, w którym odnotowywano  informacje o należnościach 
czytelników; 
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6) Biblioteka była czynna przez 11 miesięcy, tj. 254 dni z przerwą w miesiącu sierpniu, w 
którym wszyscy bibliotekarze wykorzystali urlopy wypoczynkowe; 

7) Łączna powierzchnia Biblioteki to 722 m2: 
 2 sale (Wypożyczalnia i Czytelnia) dla użytkowników; 
 1 sala – Oddział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania 
 8 magazynów książek, w tym 4 magazyny (zewnętrzne) znajdujące się poza 

agendami udostępniania (budynek A i B) 
  

2 ORGANIZACYJNA	BIBLIOTEKI		

2.1 Struktura	organizacyjna	
 
ZASTĘPCA DYREKTORA  DS. FILII BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
e-mail: dyrektor.biblioteki@unipt.pl 

 
ODDZIAŁ GROMADZENIA, EWIDENCJI I OPRACOWANIA ZBIORÓW  
e-mail: gromadzenie@unipt.pl 

 
ODDZIAŁ UDOSĘPNIANIA ZBIORÓW 
 
Wypożyczalnia 
e-mail: wypozyczalnia@unipt.pl 
 
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
e-mail: miedzybiblioteczna@unipt.pl 
 
Czytelnia Ogólna z Informacją Naukową 
e-mail: czytelnia@unipt.pl 
 

2.2 Skład	osobowy	
 
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. FILII BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ  
mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany 
 
ODDZIAŁ GROMADZENIA, EWIDENCJI I OPRACOWANIA ZBIORÓW  
-  w jednostce połączono centralne gromadzenie i opracowanie książek, czasopism i zbiorów 
specjalnych -  zlikwidowano Stanowisko ds. Czasopism: 
mgr Urszula Jagodzińska, mgr Liliana Koblenzer (roczny urlop macierzyński), mgr Sylwia 
Miller-Sieroska, mgr Małgorzata Pisarek 
 
WYPOŻYCZLNIA: 
mgr Agnieszka Rogozińska, mgr Ewa Witczak, mgr Mariusz Woźniczka 
 
WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA  
dr Jolanta Dybała – stanowisko łączone: ½ etatu Wypożyczalnia Międzybiblioteczna; ½ etatu 
Czytelnia 
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CZYTELNIA Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ - zlikwidowano punkt Informacji Naukowej: 
mgr Konrad Klukowski, mgr Iwona Krzywińska, mgr Magdalena Lankocz  
 
Na koniec roku 2014 stan personelu wynosił 12 etatów.  Struktura zatrudnienia  
w Bibliotece przedstawia się następująco: 
1 bibliotekarz dyplomowany - starszy kustosz dyplomowany; 
6 kustoszy bibliotecznych;  
2 starszych bibliotekarzy;  
3 bibliotekarzy. 
Zlikwidowano 1 etat.  
1 etat - pracownica pozostaje na rocznym urlopie macierzyńskim. 
 

2.3 Godziny	udostępniania	
Godziny udostępniania zbiorów były dostosowane do kalendarza akademickiego. Z uwagi na 
konieczność zastępstw i  zapewnienie ciągłości pracy w Oddziale Udostępniania 
(Wypożyczalnia i Czytelnia) - wszyscy bibliotekarze, w tym również z Oddziału Gromadzenia, 
Ewidencji i Opracowania, pracowali w systemie zmianowym -  zgodnie  
z  imiennymi harmonogramami sporządzanymi na dany miesiąc. 
 
WYPOŻYCZALNIA (system zmianowy) 
poniedziałek-piątek: 8.00-18.00, 
 sobota (każda, z wyjątkiem świąt i  przerwy wakacyjnej): 8.00-14.00; 
 
CZYTELNIA (system zmianowy) 
poniedziałek-piątek 8.00-18.00, 
 sobota (każda, z wyjątkiem świąt i  przerwy wakacyjnej): 8.00-14.00; 
 
 ODDZIAŁ GROMADZENIA, EWIDENCJI  I  OPRACOWANIA ZBIORÓW (system 
zmianowy)  
poniedziałek-piątek: 8.00-18.00; 
sobota (każda, z wyjątkiem świąt i  przerwy wakacyjnej): 8.00-14.00; 
 
Terminale komputerowe czynne w godzinach pracy Biblioteki. 

3 Księgozbiór	–	statystyki	gromadzenia	i	opracowania ⃰	
 
 ⃰Ostateczny stan aktywów bibliotecznych zostanie ustalony do końca stycznia  2015 r. po dokonaniu bilansu 
wewnętrznego i potwierdzeniu zgodności zapisów w księgach inwentarzowych z Działem Księgowości.  
 

3.1 Gromadzenie	i	uzupełnianie	zbiorów	
                  
Ogółem do Biblioteki wpłynęło i zostało objętych ewidencją sumaryczną (książki, czasopisma, 
zbiory specjalne) 1 280 jednostek ewidencyjnych na kwotę 52 026,05 zł    
Łącznie zarejestrowano  178 dokumentów  wpływu (faktury + noty). 
 Struktura zinwentaryzowanego księgozbioru przedstawia się następująco: 
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Książki 
 
(woluminy) 

Czasopisma 
 
(woluminy) 

Zbiory 
specjalne 
(j. inw.) 

Rękopisy 
 
(woluminy)

Kopie 
 
(j. inw.) 
 

DŻS 
 
(j.inw.) 

OGÓŁEM 
 
(j. inw.) 

959  178  21 - - 122 
 

1 280 

3.2 Źródła	wpływu	księgozbioru		
                                      
A. Kupno: 
    Ogółem zakupiono 735 jednostki ewidencyjne na kwotę 41 436,63 zł,  
w tym: 
•książki –  555 woluminy o wartości  20 263,20 zł ; 
•czasopisma – 159 woluminów o wartości 20 389,77 zł ; 
•zbiory specjalne –  21 jednostek o wartości 783,66  zł 
W księgach akcesji sumarycznej FBU/OGEO(k) i FBU/OGEO(cz)7100, FBU/OGEO(cz)7101 
zarejestrowano 89 dowodów wpływu. W zakresie kupna wydawnictw zwartych Biblioteka 
współpracowała z 12 kontrahentami. Były to hurtownie książek  
i księgarnie internetowe: 
Hurtownia Książek Azymut; 
Bibliofil; 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich; 
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego; 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne; 
Księgarnia Internetowa „Stempel”; 
Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; 
MacMillan (Heuber Księgarnia Internetowa); 
Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 
Księgarnia „Oświata” w Piotrkowie Trybunalskim; 
EMPIK; 
ELT Poland S.A.  
 
B. Badania własne: 
Z środków przeznaczonych na badania własne pracowników naukowych zakupiono  
i wprowadzono do zasobu bibliotecznego 45 woluminów na łączną kwotę  1 814,52 zł.  
W księdze akcesji (BW)FBU/OGEO(z) zarejestrowano 2 dowody wpływu. 
 
C. Dary:  
Wpłynęły ogółem 263 woluminy na kwotę 5 681,00 zł,  w tym: 
• książki – 252 woluminy na kwotę 5 301,00 zł; 
• czasopisma – 11 woluminów na kwotę 380,00 zł; 
W księgach akcesji darów FBU/OGEO(d), FBU/OGEO(cz)71020 i FBU/OGEO(cz)71021 
zarejestrowano ogółem 47 dowodów wpływu.  
 
DŻS (Dokumenty Życia Społecznego) 122 jednostki inwentarzowe na kwotę 50,80 zł. 
 
D. Wymiana: 
W roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę w zakresie wymiany  wydawnictw 
własnych Filii z innymi bibliotekami uczelnianymi. 
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1. Przekazano: 
65 woluminów wydawnictw własnych Filii. 
   
2. Otrzymano: 
 115  woluminów na kwotę 3 043,10, w tym: 
- 107 woluminów wydawnictw zwartych o wartości  2 915,50 zł; 
- 8 woluminów wydawnictw ciągłych o wartości  127,60 zł. 
W zakresie wymiany aktywnie współpracowano z następującymi instytucjami: 
Biblioteką Górnośląskiej WSP w Mysłowicach; 
Wydawnictwem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; 
Biblioteką IBL w Warszawie; 
Biblioteką UŚ w Katowicach; 
Biblioteką Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku; 
Biblioteką WSP ZNP w Warszawie; 
Biblioteką UKSW w Warszawie. 
 
E. Czasopisma 
Prenumerata bieżąca 
W 2014 roku w prenumeracie bieżącej Biblioteka dysponowała ogółem 106 tytułami gazet  
i czasopism, w tym 102 tytułami czasopism w języku polskim i 4 tytułami w języku angielskim:  
The Economist, ELT Journal, Busines English Magazine, The Teacher’s Magazine. 
Czasopisma były dostarczane przez firmę kolporterską GARMOND-PRESS-KRAKÓW oraz 
44 wydawców periodyków fachowych.  
 
Stan ilościowy zasobu czasopism 
Włączono  178 woluminów   czasopism o łącznej wartości  20 897,37 zł, w tym: 
• 47 woluminów o wartości 1 650,66  zł pochodzących z kupna; 
• 112 woluminów o wartości 18 739,11 zł pochodzących z prenumeraty;  
• 11  woluminów o wartości 380,00 zł  otrzymanych w darze; 
• 8 woluminy o wartości 127,60 zł otrzymane w drodze wymiany. 
 
Łącznie w księdze akcesji wydawnictw ciągłych FBU/OGEO(cz) zarejestrowano 102 
dokumenty wpływu. 
 
Na dzień 31.12.2014 roku zbiór czasopism liczył 726  tytułów w ogólnej liczbie 7 228  
woluminów. W liczbie tej znajdują się czasopisma aktualnie gromadzone jak i te, które 
gromadzono w całej historii Biblioteki oraz „dekomplety” - roczniki niekompletne. 
 
 

3.3 Faktyczny	stan	księgozbioru⃰		
 
* wartość faktyczna po ubytkach 
 
 Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi ogółem 117 191 jednostek 
ewidencyjnych, o wartości 2.313.342,05  zł w tym: 

 książki   –   106 470 woluminów, o wartości 1.910.129,61 zł; 
 czasopisma – 7 228 woluminów, o wartości 342.792,73 zł; 
 zbiory specjalne nieelektroniczne -  2 030 jednostek, o wartości 30.396,50; 
 zbiory specjalne elektroniczne –  427  jednostek, o wartości 26.770,41; 
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 rękopisy –  37 woluminów, o wartości 903,00 zł; 
 kopie – 999 jednostek, o wartości 2.349,80 zł  

 
 
Szczegółowe wielkości dla poszczególnych zapisów inwentarzowych  wykazuje poniższe 
zestawienie. 
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaj zbiorów Stan na 31 grudnia 2014 r. 
Książki 

(woluminy) 
 
 
 
 
 

106 470 

inwentarz główny 72 112 

inwentarz 
pomocniczy 

25 652 

inw. ”W” zbiorów 
wydzielonych 

7 294 

inw. „G” zbiorów 
wydzielonych 
 

 
1 412 

 
Czasopisma 
(woluminy) 

 

 
7 228 

 
 

Zbiory specjalne 
(j. inw.) 

 
 

 
 

2 457 kasety wideo 173 
 CD 427 
taśmy 
magnetofonowe 

409 

mapy 79 
plany 3 
atlasy 42 
ikonografia 42 
DŻS 1 282 

Rękopisy** 37 
Kopie 999 

** prace doktorskie, prace magisterskie 
                          

3.4 Opracowanie	zbiorów																																																		
Praca w zakresie opracowania zbiorów była skoncentrowana na następujących działaniach: 

 uzupełnieniu bazy katalogu elektronicznego o opisy zbiorów retrospektywnych; 
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 bieżącej kontroli  kartotek wzorcowych; 
 opiece merytorycznej i doradztwie w zakresie opisów formalnych  

i rzeczowych wszystkich rodzajów zbiorów sporządzanych w Bibliotece; 
 kontroli, aktualizacji i korekcie haseł wzorcowych. 

      W 2014 roku opracowano formalnie i rzeczowo*: 
 

Zwarte  
(egzemplarze) 

Ciągłe 
(woluminy) 

Pozostałe 
dokumenty** 

(j. inw.) 

OGÓŁEM 
(j. inw.) 

Nowe Stary 
zasób 
*** 

Razem 
 

Now
e 

Stary 
zasób 
*** 

Razem Nowe Stary 
zasób 
*** 

Raze
m 

 
3 099 

959 1 923 2 882 178 19 197 20 - 20 
 
*podano łączną liczbę  poszczególnych kategorii zbiorów opracowanych  we wszystkich agendach. 
** dokumenty elektroniczne, mapy, atlasy. 
***egzemplarze retrospektywne, które wprowadzono i opracowano w bazie katalogu elektronicznego. 
 
1. Katalog komputerowy wykazuje 115 048 egzemplarzy zbiorów, co stanowi około 99% 
całości zasobu Biblioteki. Poza katalogiem komputerowym znajdują się Dokumenty Życia 
Społecznego. 
2. W 2014 roku baza katalogu komputerowego została uzupełniona o 1 942 egzemplarze 
wydawnictw retrospektywnych. 
3. Łącznie opracowano alfabetycznie i rzeczowo 3 099 jednostek  zbiorów. 
W roku sprawozdawczym do katalogu komputerowego wprowadzono 1 246  rekordów opisów 
bibliograficznych: 

 książki – 812 rekordów; 
 czasopisma – 411 rekordów; 
 zbiory specjalne – 23 rekordy. 

Na konie 2014 r. w katalogu komputerowym znajduje się 90 239 rekordów: 
 książki – 73 403 rekordy; 
 czasopisma – 16 231 rekordów; 
 zbiory specjalne – 605 rekordów. 

 
Ekspedycja księgozbioru do Oddziału Udostępniania 
Z Oddziału Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów do Wypożyczalni  
i Czytelni przekazano następujące ilości zbiorów: 
 

Dział Książki 
(woluminy) 

Zbiory 
specjalne 
(j. inw.) 

 

Czasopisma 
(woluminy) 

Wypożyczalnia 
 

698 - - 

Czytelnia  
 

261 21 178 

 
Łącznie: 

 

 
959 

 
21 

 
178 
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4 Efekty	działalności	w	zakresie	czytelnictwa	i	udostępniania	
zbiorów	

4.1 Wypożyczalnia		
W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bazie  429  nowych czytelników. 
Usunięto z bazy 393 czytelników. 
Baza wykazuje ogółem 3 207 kont czytelniczych, w tym: 

 konta aktywne ⃰ – 2 280; 
 konta nieaktywne⃰⃰⃰ ⃰– 927 

 
⃰  konta osób, które w roku sprawozdawczym co najmniej raz skorzystały ze zbiorów i usług Wypożyczalni, tzn.  
wypożyczały materiały biblioteczne na zewnątrz. 
⃰ ⃰  konta osób, które zarejestrowano w latach ubiegłych, i które w roku sprawozdawczym  ani razu nie skorzystały 
z Wypożyczalni. 
A. Stan bazy czytelników (konta aktywne) z podziałem  według statusu czytelnika na dzień 
31.12.2014 
 

 Kategorie czytelników Liczba osób 
Studenci stacjonarni 1544 

Studenci niestacjonarni 422 
Pracownicy administracji 90 

Pracownicy naukowi 198 
Emeryci 12 

Doktoranci 14 
RAZEM 2 280 

 
B. Stan bazy czytelników (konta aktywne) z podziałem na kierunki  i rodzaj studiów 

Kierunek 
 

Stacjonarni Niestacjonarni  
 

Ekonomia 184 24 
Filologia 
angielska 

138 16 

Filologia polska 70 3 
Historia 72 13 
Pedagogika 513 189 
 
Stosunki 
międzynarodowe

 
153 

 
34 

Zarządzanie 180 51 
Bezpieczeństwo 
narodowe 

234 92 

 
OGÓŁEM:

 
1 544 

 
422 

 
C. Aktywność czytelnicza: 
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 wypożyczono 15 493 pozycje, przeciętna dzienna wypożyczeń - 62 egzemplarze; 
 zwrócono 16 025 pozycji, przeciętna dzienna zwrotów - 63 egzemplarze; 
 ogólna liczba złożonych zamówień 17 703, w tym niezrealizowanych  2 210; 
 ogółem Wypożyczalnię odwiedziło 9 734 użytkowników, średnia dzienna 

odwiedzin -  38 osób; 
 
D. Dodatkowe prace: 

 wysłano 19   upomnień pisemnych o zwrot książek i zapłatę należności pieniężnych 
do czytelników dłużników; 

 wykonano 47 połączeń telefonicznych przypominających o terminie zwrotu książek; 
 wysłano 62 powiadomienia e-mail  informujące o zaległościach wobec Biblioteki; 
 sporządzono 22 protokoły informujące o stanie wdrożonych procedur windykacyjnych; 
 zakończono 45 spraw; 
 wysłano 57 powiadomień o rezerwacjach czytelniczych; 
 wprowadzono do bazy ZSI 817 przypisów dokumentujących stan należności 

bibliotecznych; 
 sporządzono 4 protokoły książek zagubionych przez czytelników;  
 zorganizowano 8  wystaw tematycznych; 
 udzielono 1 455 informacji bibliotecznych i katalogowych; 
 zrealizowano kilkanaście kwerend bibliograficznych na żądanie wykładowców; 

 

4.2 Wypożyczalnia	międzybiblioteczna	
 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna pozostaje w dalszym ciągu agendą obsługującą własne 
środowisko akademickie.  
Statystyka korzystania z usług tej agendy przedstawia się następująco: 

 liczba złożonych zamówień ogółem: 75, w tym; 
- do bibliotek krajowych: 74 
- do bibliotek zagranicznych: 1 

 sprowadzono ogółem  170 pozycji, w tym:  
    - książki -  111 woluminów, 

          - kserokopie – 7,  
          - mikrofilmy – 45 tytułów (104 szpule) 
          - kopie elektroniczne - 7 

 liczba złożonych zamówień na  zbiory własne: 5 
 wypożyczono ogółem 6 pozycji, w tym: 

- książki – 5, 
- kopie elektroniczne – 1. 

W zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych w roku sprawozdawczym współpracowano 
między innymi z następującymi Bibliotekami: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu 
Gdańskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu w Toruniu, Uniwersytetu w Poznaniu, 
Uniwersytetu we Wrocławie, Biblioteką Śląską, Biblioteką Sejmową, Biblioteką Narodową,  
Biblioteką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Biblioteką Jagiellońską, 
Biblioteką Kórnicką.  
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4.3 Udostępnianie	prezencyjne	i	działalność	informacyjna	
Od 1 września funkcjonuje jedna z dwóch dotychczas działających czytelni – Czytelnia z 
Informacją Naukową, która dysponuje: 

 miejsca do pracy indywidualnej – 40; 
 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu i katalogu bibliotecznego – 8; 
 dostęp do internetu bezprzewodowego; 
 kserokopiarka; 
 2 drukarki laserowe; 
 2 skanery;  
 stanowisko komputerowe dla studentów niepełnosprawnych. 

 
A. Stan ilościowy księgozbioru w prezencyjnego* 
 
 *księgozbiór przeznaczony do udostępniania na miejscu znajduje się w dwóch magazynach, w budynkach 
dydaktycznych A i B 
 
Ogółem w Czytelni znajduje się 33 262 jednostek zbiorów, w tym: 

 wydawnictwa zwarte –  23 542 woluminy; 
 czasopisma – 7 228 woluminów; 
 zbiory specjalne i rękopisy  – 2 492 jednostki inwentarzowe. 

 
B. Statystyka odwiedzin i udostępnień:  

 liczba odwiedzin:  7 156 osób; 
 udostępniono na miejscu: 17 983 jednostki zbiorów, w tym: 

          - książki:  10 110 woluminów, 
          - czasopisma oprawne: 2 983 woluminy, 
          - czasopisma nieoprawne: 4 104 egzemplarze, 
          - dokumenty elektroniczne: 28 jednostek, 
          - kasety magnetofonowe: 37 kaset, 
          - mapy: 47, 
          - DŻS (Dokumenty Życia Społecznego): 37 
          - mikrofilmy: 114, 
          - prace magisterskie: 523. 

 z zasobów internetowych skorzystało: 4 047 osób 
 liczba udzielonych informacji: 4 449. 

 
C. Działalność informacyjna 

Usługi informacyjne: 
 102 osoby skorzystały z Wi-Fi; 
 sporządzono 42 kwerendy bibliograficzne; 
 wprowadzono 43 aktualizacje na  stronie domowej www; 
 udostępniono 24 hasła indywidualne do czytelni internetowej IBUK; 
 zamieszczono 56 opisów nowości wydawniczych w zbiorach. 
 

D. Inne prace 
 do księgozbioru prezencyjnego wprowadzono ogółem 581 jednostek inwentarzowych 

nowości, w tym: 
          - książki - 261 woluminów, które opracowano formalnie i rzeczowo oraz nadano im       
symbole lokalizacji działowej; 
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          - czasopisma - 178 woluminów; 
          - zbiory specjalne elektroniczne - 21  jednostek; 
          - DŻS - 122 jednostki 

 w trakcie selekcji księgozbioru prezencyjnego wycofano do magazynów 65 
egzemplarzy książek; 

 podczas łączenia księgozbiorów prezencyjnych, ze likwidowanej Czytelni 
Filologiczno-Historycznej fizycznie przeniesiono, zmieniono lokalizację i sygnatury 
działowe 1 287 woluminów książek; 

 na bieżąco porządkowano i sprawdzono poprawność  układu księgozbioru; 
  wprowadzono do bazy ZSI 176 przypisów dokumentujących stan należności 

bibliotecznych. 
 

5 ZARZĄDZANIE	ZBIORAMI	
Ubytki 
Kontynuowano selekcję księgozbioru - odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 204 
woluminy druków zwartych (3 protokoły) na kwotę 2 497,54. 
Gospodarka drukami zbędnymi 
Przygotowano ofertę dubletów w ramach wymiany międzybibliotecznej: 9 protokołów. 
Przekazano innym bibliotekom nieodpłatnie 84 woluminy druków zbędnych. Odbiorcami 
dubletów były biblioteki regionu piotrkowskiego. 
Kontrola księgozbioru 
W związku z koniecznością częściowego połączenia księgozbiorów prezencyjnych  
i pozostawieniem części zbiorów w magazynie zewnętrznym  
w dniach 1-15 lipca dokonano spisu z natury księgozbioru zlikwidowanej Czytelni 
Filologiczno-Historycznej – ok. 11 500 woluminów książek i ok. 3 000 wol. czasopism. 
Dokonano kontroli i renumeracji księgozbioru wydzielonego „G” książki w języku niemieckim 
– 1 428 woluminów. 
Konserwacja księgozbioru 
W 2014 r. Biblioteka nie otrzymała środków na oprawę i konserwację zbiorów. 
 

6 INFRASTRUKTURA	TECHNICZNA		
Biblioteka pracuje w Systemie Zarządzania Biblioteką SOWA, który zautomatyzował 
większość procesów w Bibliotece. Obok katalogu elektronicznego funkcjonuje katalog on-line 
w Internecie. Czytelnicy mają zapewniony dostęp do: 

 11 stanowisk z dostępem do Internetu stacjonarnego; 
 19 terminali z dostępem do katalogu komputerowego; 
 1 stanowiska komputerowego dla studentów niepełnosprawnych; 
 2 kopiarek; 
 2 skanerów; 
 2 drukarek. 

Liczba komputerów wykorzystywanych do prac bibliotecznych i administracyjnych: 13 stacji 
roboczych, w tym: 

 10 komputerów w zakresie gromadzenia i opracowania; 
 2 komputery do ewidencji czytelników i udostępnień; 
 1 komputer w zakresie prac administracyjnych.  
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Liczba komputerów użytkowanych w Bibliotece – 33. 
 

7 SZKOLENIA	BIBLIOTECZNE	
Kontynuowano szkolenia biblioteczne w formie tradycyjnej – wykładu i ćwiczeń dla 
wszystkich studentów pierwszego roku. Od października do grudnia  2014 roku zrealizowano 
25 godziny zajęć dydaktycznych dla 12 grup studenckich, tj. 267 studentów. 
  
 

8 WYSTAWY	
Biblioteka organizowała wystawy: tematyczne, prezentujące ciekawe zbiory, okolicznościowe 
uświetniające ważne wydarzenia o charakterze państwowym i lokalnym. Fotogalerię 
umieszczano na stronie internetowej Biblioteki. 
W 2014 roku zorganizowano następujące ekspozycje: 
 
Wypożyczalnia: 
• Bezpieczeństwo narodowe [czas prezentacji : 1.01.2014-06.02.2014]; 
• Dzieci i młodzież wobec wyzwań współczesnego świata [czas prezentacji: 
06.02.2014-18.03.2014]; 
• Kobieta, feminizm, gender  [czas prezentacji wystawy: 18.03.2014-3.05.2014]; 
• Resocjalizacja, opieka penitencjarna – przegląd literatury fachowej 
[czas prezentacji wystawy: 3.05.2014-18.06.2014] ; 
• Poza horyzont – literatura podróżnicza [czas prezentacji wystawy: 18.06.2014-
30.07.2014 

 Stosunki międzynarodowe – literatura w wyborze  [czas prezentacji wystawy: 
1.09.2014-25.10.2014]; 

 Współczesne konflikty międzynarodowe - literatura w wyborze  [czas prezentacji 
wystawy: 25.10.2014-24.11.2014]; 

 Nowa proza polska [czas prezentacji wystawy: 24.11.2014-31.12.2014]. 
 

Czytelnie : 
 Publikacje naukowe pracowników Wydziału Nauk Społecznych [czas prezentacji 

wystawy – styczeń 2014]; 
 95. Rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego (27.12.1918-16.02.1919 [czas 

prezentacji: 03.01.2014-17.02.2014]; 
 72. Rocznica utworzenia Armii Krajowej (14 luty 1942 r.) [czas prezentacji: 

18.02.2014-29.03.2014] 
 Stanisław Wyspiański (1868-1907) czwarty polski wieszcz [czas prezentacji: 

31.03.2014-14.05.2014] 
 Nowości wydawnicze w zbiorach Biblioteki z zakresu pedagogiki[czas prezentacji 

wystawy – marzec-kwiecień 2014]; 
 Polacy w bitwie o Monte Cassino – maj 1944 r.  [czas prezentacji: 16.05.2014-

01.07.2014]; 
 Nowości wydawnicze w zbiorach Biblioteki z zakresu ekonomii i zarządzania [czas 

prezentacji wystawy – maj-czerwiec 2014]; 
 Wiktoria 1683 wiedeńska [czas prezentacji wystawy – 11.09.2014-12.11.2014]; 
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 Henryk Sienkiewicz (1846-1916). Życie i twórczość  [czas prezentacji październik –
grudzień 2014]; 

 Nie wolno Ci tego czytać – książki zakazane  [czas prezentacji październik –grudzień 
2014]. 

 Józef Piłsudski – komendant, nauczyciel, marszałek [czas prezentacji: 12.11.2014-
30.12.2014]. 

Wystawy całoroczne: 
 Rok 2014 – Rokiem Rodziny  
 Rok 2014 – Rokiem Oskara Kolberga  

 

9 KONFERENCJE,	PUBLIKACJE,	SZKOLENIA	
 
dr Jolanta Dybała, bibliotekarz 
A. Szkolenia 
Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus: 
The University of Cordoba (Hiszpania) - Biblioteka, 07-11.04.2014 

„Student niepełnosprawny i jego potrzeby” 

Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie 
Trybunalskim 
Piotrków Trybunalski, 27 listopada 2014 r. 

Uczestnictwo potwierdzone Certyfikatem 

B. Artykuły: 

 współautorstwo z: Kokoszko M., Jagusiak K., Rzeźnicka Z., Dieta  

mnichów syryjskich. Komentarz do terminu ospria (oσπρια) w 'Historia religiosa' Teodoreta z 

Cyru, "Biblica et Patristica Thoruniensia" Vol 7, No 1 (2014), s. 115-143; 

 współautorstwo z: Kokoszko M., Jagusiak K., Rzeźnicka Z., Dieta 

 monastyczna w świetle nauki medycznej. Teodoret z Cyru i medycy o soczewicy (oddane do 

druku w "Vox Patrum"); 

 Dybała J., Działalność bibliotek Università degli Studi della Tuscia w 

 Viterbo na tle innych współczesnych bibliotek włoskich (oddane do druku w "Rocznik 

Biblioteki UJK); 

 Dybała J., Biblioteki Università degli Studi della Tuscia we włoskim 

 Viterbo –  sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus (oddane do 

druku w "Piotrkowskie Zeszyty Historyczne") 

C. Członkostwo w radach naukowa:  

 Członkostwo w Komisji Biazntynologicznej przy PTH 

 Sekretarz Piotrkowskich Zeszytów Historycznych 
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 Członek Rady naukowej Rocznika Biblioteki Uniwersyteckiej 

mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany 

A. Konferencje: 

1.  „(Po)waga książki w kulturze i edukacji” 

I Pomorska Konferencja Pedagogów i Bibliotekoznawców 
Gdańsk, 7 listopada 2014 

Wygłoszony referat:  

Biblioterapia w pracy z przedszkolakiem – nowa szansa wykorzystania książki dla dzieci 

 
2. „Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej” 

VI Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich 
Wrocław, 5 grudnia 2014 r. 

Uczestnictwo potwierdzone Certyfikatem 

B. Szkolenia: 

1. „Obowiązki prawne i dokumentacyjne w praktyce działania biblioteki” 

Organizator: Polska Izba Firm Szkoleniowych;  
                       Publikacje Akademickie i Profesjonalne PWN 
Warszawa, 13 czerwca 2014 r. 

Uczestnictwo potwierdzone Certyfikatem 

2. „Student niepełnosprawny i jego potrzeby” 

Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie 
Trybunalskim 
Piotrków Trybunalski, 27 listopada 2014 r. 

Uczestnictwo potwierdzone Certyfikatem 

C. Artykuły (recenzowane): 

Biblioterapia w pracy z przedszkolakiem – nowa szansa wykorzystania książki dla 
dzieci  

(przyjęty do druku w monografii naukowej Szkoły Wyższej ATENEUM w Gdańsku) 

 

mgr Agnieszka Rogozińska, st. bibliotekarz 

A. Szkolenia: 

„Student niepełnosprawny i jego potrzeby” 
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Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie 
Trybunalskim 
Piotrków Trybunalski, 27 listopada 2014 r. 

Uczestnictwo potwierdzone Certyfikatem 

 

B. Artykuły: 

Myśl polityczna obozu piłsudczykowskiego wobec kwestii położenia geopolitycznego  i 
bezpieczeństwa granic II Rzeczpospolitej, [w:] Niepodległość. Czasopismo poświęcone 
najnowszym dziejom Polski, t. LXIII, 2014, s. 93-134. 

 

[rec.] Marek Gałęzowski, Pułkownik „Żegota”. Życie i pisma pułkownika dypl. Tadeusza 
Münnicha, Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, 2009, ss. 263, [w:] Niepodległość. Czasopismo poświęcone 
najnowszym dziejom Polski, t. LXIII, 2014, s. 273-280. 

 

mgr Małgorzata Pisarek;  

mgr Ewa Witczak;  

mgr Konrad Klukowski 

A. Szkolenia 

„Student niepełnosprawny i jego potrzeby” 

Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie 
Trybunalskim 
Piotrków Trybunalski, 27 listopada 2014 r. 

Uczestnictwo potwierdzone Certyfikatem 

 

 

Piotrków Trybunalski, dnia 2 stycznia 2015 r. 
 

Sporządziła: 
mgr Urszula Franas-Mirowska 

Zastępca Dyrektora ds. Filii Biblioteki Uniwersyteckiej 
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