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WPROWADZENIE 

 
Rok 2015 był pierwszym rokiem funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej 

w normalnym trybie (w przeciwieństwie do roku 2014, który był czasem wdrażania 
nowej organizacji pracy wynikającej głównie z wprowadzenia wolnego dostępu 
do zbiorów). Pracownicy Biblioteki intensywnie zajmowali się codziennymi 
zadaniami: 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. Intensyfikacji uległa działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna 
oraz promująca Bibliotekę i Uczelnię. Założenia planu na 2015 rok wykonane zostały 
we wszystkich punktach. 
W roku sprawozdawczym odnotowano problemy związane z nowym gmachem: 
zgłaszane przez pracowników znaczne różnice w temperaturze w poszczególnych 
pomieszczeniach oraz zgłaszane przez Użytkowników niedostosowanie oświetlenia 
w części z wolnym dostępem do zbiorów. Podjęto działania mające na celu 
rozwiązanie powyższych problemów, niestety w pierwszym przypadku nie udało się 
znaleźć satysfakcjonującego rozwiązania z powodu ograniczeń wynikających 
z zaprojektowanej instalacji, a w drugim przypadku zakończenie planowane jest 
w pierwszym kwartale 2016 r. 

W zakresie pozyskiwania zbiorów dużym zadaniem było zrealizowanie 
zakupów dla nowopowstałego kierunku lekarskiego na WNoZ. W ścisłej współpracy 
z Dziekanem wydano 267.000 zł na zakup literatury w wersji papierowej, około 
40.000 zł na czasopisma elektroniczne, a 12.000 zł na czasopisma papierowe. 
Kontunuowano zakupy dostępów do e-źródeł m.in. 
- książek na platformie iBUK LIBRA (166 tytułów), 
- czasopism (udział w konsorcjum AIP/APS współfinansowanym przez MNiSW), 
- bibliografii (Polska Bibliografia Lekarska) oraz 
- baz (System Informacji Prawnej LEX). 
Na literaturę drukowaną wydano środki w wysokości 165.000 zł.2 Realizowano 
dezyderaty pracownicze, nabywano nowości wydawnicze oraz uzupełniano 
wydawnictwa wielotomowe w oparciu o współpracę z dotychczasowymi 
kontrahentami, a także nowo pozyskanymi. 
Ogółem w roku 2015 na zakup książek wydano ponad 400.000 zł (niecałe 8.000 
vol.), a na zakup czasopism i wydawnictw ciągłych 156.000 zł. 
Na dzień 31 grudnia 2015 roku posiadaliśmy w swoich zbiorach 560 653 jedostek 
inwentarzowych (wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych oraz zbiorów 
specjalnych). 
We wrześniu pozyskaliśmy księgozbiór zlikwidowanej Biblioteki Polskiej 
w Brukseli. Liczy on ok. 10.000 woluminów. Zawiera druki zwarte i czasopisma, 
głównie poloniki wydawane poza granicami kraju, a także literaturę piękną pisarzy 
polskich, druki XIX-wieczne i z początku XX wieku. Jesienią rozpoczęto 
wypakowywanie prawie 200 pudeł z książkami. 
Księgozbiór Biblioteki wzbogaciły również woluminy pochodzące z darów kadry 
naukowej UJK: od prof. K. Kika, prof. R. Czarnego, prof. W. Saletry, prof. A. Życkiego 
(badania statutowe), dr K. Jaworskiego, dr P. Rosińskiego. Wpłynęły dary 
od instytucji i osób prywatnych. W związku dużą liczbą dubletów w darach podjęto 
decyzję o zmianie zasad pozyskiwania darów. 

                                           
2 Z wyłączeniem środków przeznaczonych na zakup literatury dla kierunku lekarskiego. 
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Kontynuowano selekcję i wcielanie do księgozbioru daru „CZYTELNIK”. 
Do zbiorów wprowadzono 4863 vol., w tym kilkadziesiąt druków XIX-wiecznych. 
W wyniku selekcji darów powiększa się zbiór dubletów. Przyrost wyniósł 11.535 vol 
i spowodował niemalże całkowite wyczerpanie się wolnego miejsca w magazynie 
dubletów. Do innych bibliotek i instytucji oraz osób prywatnych przekazano 143 
publikacje. 

Od początku 2015 r. Komisja Skontrum kontynuowała prace inwentaryzacyjne 
księgozbioru (zgodnie z wcześniej opracowanym harmonogramem) - wczytywania 
z natury, do arkusza skontrum-pliku, danych o zbiorach specjalnych : inw. główny -
4186 vol. Od połowy stycznia do połowy lutego nanoszono dane dotyczące XIX-
wiecznego księgozbioru, łącznie 7173 vol. Od połowy lutego do końca lipca nanoszono 
dane o księgozbiorze w magazynie Wypożyczalni w przedziale sygnatur 225.500 - 
483.500. W okresie września i października przeprowadzono inwentaryzację 
w Czytelni na Wydziale Pedagogicznym i objęto nią druki zwarte i specjalne, łącznie 
29.000 vol. W skontrum nie uwzględniano wydawnictw ciągłych i czasopism. Obecnie 
trwają prace wyjaśniające braki. 

Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom Użytkowników nie tylko w zakresie 
dostępu do najnowszej literatury. Ukierunkowanie na czytelnika wyraża się m .in. 
w podjętej akcji oprowadzania grup zorganizowanych po nowym gmachu 
i prezentowaniu nowych funkcjonalności Biblioteki. Oprowadzono łącznie 316 osób 
w 14 zorganizowanych grupach wycieczkowych. 1498 użytkowników spoza UJK (nie 
będących studentami, doktorantami, pracownikami) skorzystało w roku 2015 z oferty 
Biblioteki Uniwersyteckiej (z wyłączeniem korzystania z księgozbioru). Ważne w tym 
kontekście jest dokładanie ciągłych starań o jak najlepsze zorganizowanie dostępu 
dla czytelnika do zasobów bibliotecznych. Starając się popularyzować Bibliotekę 
wśród obecnych i przyszłych studentów UJK intensyfikowano współpracę z Działem 
Nauki i Współpracy z Zagranicą UJK. W jej ramach zorganizowano m.in. dwie wizyty 
w Bibliotece młodzieży (wraz z rodzicami) z partnerskiego miasta Winnica 
na Ukrainie, wizytę delegacji przedstawicieli Obwodu Winnickiego oraz powitanie 
obcokrajowców (100 osób z Ukrainy, Mołdawii, Hiszpanii, Chorwacji, Włoch), którzy 
rozpoczęli studia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. 
Współpracowano również z Biurem Promocji UJK, na bieżąco informując 
społeczność Uczelni o wydarzeniach kulturalnych i naukowych odbywających się 
w Bibliotece poprzez aktualności na bibliotecznych oraz uniwersyteckich stronach 
www, komunikaty e-mailowe oraz portal społecznościowy Facebook. Przygotowano 
7 produkcji filmowych prezentujących wydarzenia kulturalne i naukowe, które 
zamieszczono w serwisie You Tube. 
Biblioteka włączyła się w działalność Uniwersytetu Dziecięcego UJK: nasi 
pracownicy przeprowadzili zajęcia w jego ramach. 
Podjęto szereg działań w obszarze nauki, edukacji i kultury celem popularyzacji 
Biblioteki wśród społeczności akademickiej oraz mieszkańców regionu 
świętokrzyskiego. 
Jednym z nich było zorganizowanie w czerwcu 2015 roku, plenerowej imprezy 
kulturalno-edukacyjnej „I Świętojańskie Spotkania”. W trakcie imprezy odbyły się: 
prelekcja na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego; głośne czytanie utworów 
poety z Czarnolasu przez znane osobistości kieleckiego świata nauki, kultury, 
polityki; prelekcja na temat obrzędowości ludowej związanej z Nocą Świętojańską 
oraz prezentacja staropolskich gier, zabaw i warsztaty plastyczne. Tę ostatnią część 
przygotowano przy współpracy z Muzeum Wsi Kieleckiej, Muzeum Zabawek i Zabawy 
oraz Wzgórza Zamkowego. 
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Ważnym wydarzeniem promującym Bibliotekę Uniwersytecką UJK w środowisku 
naukowym był zjazd Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, który 
odbył się 17-18 września 2015. Do Kielc przyjechali dyrektorzy bibliotek 
z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. Gospodarzem dwudniowej 
konferencji była Biblioteka Uniwersytecka UJK, a patronat honorowy nad tym 
wydarzeniem objął Rektor UJK. 
W dniach 20–21 pażdziernika 2015 r. zorganizowano konferencję naukową pt. 
Sztuka w świętokrzyskiem, mających na celu interdyscyplinarną wymianę poglądów 
na temat sztuki, która rozwijała się na przestrzeni ostatniego tysiąclecia na terenie 
obecnego województwa świętokrzyskiego. Spotkanie skierowane było m. in. 
do historyków sztuki, historyków, archeologów, etnografów, kulturoznawców, 
konserwatorów zabytków. Przewidziana jest publikacja materiałów w formie 
monografii. Konferencję zorganizowano przy współpracy z Instytutem Filologii 
Polskiej UJK w Kielcach i Oddziałem Kieleckiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki. 
Patronat honorowy objął  Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. 
Biblioteka organizuje tematyczne cykle naukowe: 
- w ramach cyklu prelekcje pracowników naukowych pn. „Bliżej nauki” 
skierowanego do studentów, nauczycieli akademickich, uczniów szkół średnich, 
mieszkańców Kielc i regionu świętokrzyskiego organizowane były spotkania naukowe 
z badaczami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe: 

- 26 listopada 2015 roku – „Futurystyczna wieża Babel. Wokół publikacji 
Kronika polskiego futuryzmu”, wykład wygłoszony przez dra Krzysztofa 
Jaworskiego; 
- 9 grudnia 2015 roku – „Metafora jako narzędzie zmiany”, wykład wygłoszony 
przez Macieja Bennewicza, socjologa ze specjalizacją z psychologii, 
menedżera, trenera, master coacha, jednego z największych autorytetów 
i nauczycieli w dziedzinie coachingu w Polsce. 

- w ramach cyklu „Bliżej kultury” 19 marca 2015 roku zorganizowano spotkanie 
autorskie z Krzysztofem Jaworskim, poetą prozaikiem, laureatem Świętokrzyskiej 
Nagrody Kultury 2014.  

Zainteresowaniem wśród kadry naukowo-dydaktycznej UJK oraz lokalnych 
i regionalnych instytucji nauki i kultury cieszy się również nowoczesne zaplecze, 
wysoki standard oraz jakość oferowanych usług i pomieszczeń. Dowodem tego jest 
m.in. fakt, że sale wykładowe Biblioteki były wykorzystywane prawie w 100 
procentach do celów naukowych, dydaktycznych i kulturalnych. 
Odbyły się m. in. dwie duże konferencje naukowe: ogólnopolska konferencja 
naukowo – dydaktyczna „Historia – patriotyzm - edukacja”, oraz III Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa z cyklu "Współczesny polski system medialny” - Procesy 
tabloidyzacji i komodyfikacji polskich mediów. 
Do sukcesów zaliczyć należy niewątpliwie pokaz mody pt. „Szalony Kapelusznik” 
zorganizowany w ramach Akademii Off Fashion „Czytanie jest modne”, który 
zgromadził ponad 400 osobową widownię w czytelni ogólnej BU.  

Znaczącym wydarzeniem był wernisaż wystawy Adama Myjaka, cenionego 
rzeźbiarza i pedagoga, w Galerii Uniwersyteckiej 10 czerwca 2015 r. Honorowy 
patronat nad wystawą objął Prezydent Miasta Kielce oraz Rektor Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach.  

Biblioteka aktywnie włączyła się również w obchody 35 rocznicy powstania 
NSZZ „Solidarność”. Organizowano wystawy wybranych dokumentów ze zbiorów 
Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach oraz wystawy wybranych publikacji 
i wydawnictw drugiego obiegu ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach. 
21 września 2015 roku debata popularno-naukowej o „Solidarności” została 
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zorganiowana w gmachu BU. Organizatorem była Delegatura Instytutu Pamięci 
Narodowej w Kielcach. 

W 2015 roku Biblioteka przystąpiła do realizacji, zaplanowanego na dwa lata, 
projektu finansowanego z środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. 
"Digitalizacja Kolekcji XIX-wiecznej". W ramach etapu pierwszego została 
przeprowadzona selekcja materiałów przy konsultacji merytorycznej, kwerenda 
naukowa oraz przeprowadzone prace konserwatorskie: dezynfekcja chemiczna 
w komorze fumigacyjnej oraz odkwaszanie księgozbioru. W ramach digitalizacji 
zostały wykonane skany 63 druków (12 600 skanów), obróbka graficzna materiału, 
zapisanie dokumentów do formatu prezentacyjnego oraz wprowadzenie do Biblioteki 
Cyfrowej UJK opisu formalnego i rzeczowego dokumentów wraz z uzupełniniem 
opisów dla dokumentów w katalogu centralnym polskich bibliotek naukowych NUKAT. 

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

W ramach prac nad Bibliografią publikacji pracowników UJK trwały prace nad 
osiągnięciem pełnej funkcjonalności systemu Expertus. Niestety prace te opóźniają 
się w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z firmą dostarczającą system. 

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. 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. W 2015 roku prowadzono prace merytoryczne 
i redakcyjne nad tomem 3. „Rocznika Biblioteki Uniwersyteckiej” i oddano tom 
do Wydawnictwa UJK. 

 Stale dążymy do organizowania i czynnego uczestnictwa wielu różnych 
wydarzeń o charakterze promocyjnym, kulturalnym czy oświatowo-edukacyjnym, 
przez co pogłębiana jest współpraca ze środowiskiem. W roku 2015 Biblioteka 
zorganizowała lub była współorganizatorem 34 wydarzeń o charakterze 
naukowym, edukacyjnym i kulturalnym. 

Wszystkie zadania Biblioteki udało się zrealizować w ramach planu rzeczowo-
finansowego, uzupełnionego o środki pozyskane od sponsorów (m.in. Prezydent 
Miasta Kielce, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, ALEPH Polska, Arfido). 
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I. STATYSTYKI GROMADZENIA I OPRACOWYWANIA ZBIORÓW: 

 
1. Stan liczbowy zbiorów: 
W 2015 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: 

  15 452 tomów wydawnictw zwartych, w tym: 
o  7 919 uzyskanych drogą kupna 
o  7 444 uzyskanych poprzez dary 
o  89 uzyskanych z środków na badania statutowe  

 783 roczniki wydawnictw ciągłych, w tym: 
o 427 egz. wydawnictw regularnych polskich  
o 192 egz. wydawnictw nieregularnych polskich  
o 23 czasopisma zachodnie 
o 11 czasopism rosyjskich  

 346 jednostek inwentarzowych i egzemplarzy zbiorów  
 specjalnych 

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

Stan zbiorów na dzień 31.12.2015 r. wynosił: 
  481 059 vol. wydawnictw zwartych 
  69 074 roczników wydawnictw ciągłych 
  10 520 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych 

Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w roku 2015 wynosiła: 
 783 tytuły w tym:  

o 619 tyt. czasopism polskich 
o  34 tyt. czasopism zagranicznych  

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

 664 084,20 zł w tym:  
o 422 444,24 zł, zakup wydawnictw zwartych 
o 156 642,89 zł zakup wydawnictw ciągłych, w tym: 

 103 761,55 zł wyd. polskie 
 52 881,34 zł wyd. zagraniczne 

o 82 375,22 zł dary 
o 2 621,85 środki z badań statutowych  

 
Na oprawę i konserwację księgozbioru wydatkowano: 

 9 019,59 zł 
 
Na zakup e-źródeł przeznaczono: 

 75 312,22 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. 
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Działania podejmowane na przestrzeni 2015 roku wyglądały następująco:  
 
Statystyka z zakresu współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach z Centrum 
NUKAT w roku 2015 3 
 
Rekordy bibliograficzne  

 
Rekordy wprowadzone (nowe) do bazy NUKAT – 1 922    

 
- wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne  - 1 902 
- wydawnictwa ciągłe – 20 
 
Rekordy skopiowane z katalogu NUKAT do bazy Aleph – 19 415 

 
- wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne (kartografia, płyty CD, druki muzyczne, 
ikonograficzne, filmy)  -  19 026 
- wydawnictwa ciągłe  - 389 

 
Rekordy haseł wzorcowych (wprowadzone nowe) 
 
- Hasła osobowe, korporatywne (instytucje) -  782 
- Hasła przedmiotowe – 0  (brak uprawnień do tworzenia rekordów w Bibliotece) 
- Hasła rozwinięte -  551 
- Tytuły ujednolicone - 164 
- Tytuły serii - 45 
- Nazwa/tytuł - 9 
 
Łącznie w 2015 r. utworzono w Bibliotece  1 551  haseł  rekordów wzorcowych 
typu formalnego i przedmiotowego. 
 
 Stan bazy NUKAT  dla Biblioteki Uniwersyteckiej od początku współpracy4 
 
- Liczba rekordów bibliograficznych zwartych skopiowanych do katalogu Biblioteki 
– 232 132 
- Liczba rekordów wydawnictw ciągłych  skopiowanych  do katalogu Biblioteki - 
 6 032 
- Łączna liczba skopiowanych rekordów bibliograficznych z katalogu NUKAT do bazy 
Biblioteki -  238 164 
- Liczba rekordów bibliograficznych utworzonych w Bibliotece -  wydawnictwa 
zwarte – 27 995 
- Liczba rekordów bibliograficznych utworzonych w Bibliotece -  wydawnictwa  
ciągłe  - 262 
- Liczba rekordów haseł wzorcowych (formalnych i przedmiotowych) utworzonych  
w Bibliotece -  27 924 
                                               

                                           
3Dane 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 
4Źródło:  www.nukat.edu.pl/statystyka  - (2.12.2015). 



8 
 
                                                                              

Wyniki porównywania bazy lokalnej z bazą katalogu NUKAT stan na 14.10.2015 

Rekordy bibliograficzne 
 
Liczba rekordów w bazie NUKAT   -  236 303 
Liczba rekordów w bazie Biblioteki  - 236 301 
 
Braki w bazie NUKAT  -       0 
Braki w bazie Biblioteki  -   2 
 
Rekordy nieistniejące5     -   0 
Rekordy nieaktywne  6     -   1  
 
 Rekordy wzorcowe khw 
 
 Liczba rekordów poddanych porównaniu (łącznie) -  407 076,  w tym 
 Rekordy khw typu formalnego – baza PUK 10 -  215 549 
 Rekordy khw typu przedmiotowego – Baza PUK 11 i PUK 16 -  191 527 
 
Braki khw7                       863    
Nieistniejące khw8           933 
Nieaktywne khw9             189 
 
Podsumowanie: 
 
Zgodność bazy bibliograficznej z bazą katalogu NUKAT w katalogu Biblioteki jest 
prawie 100%. 
 
Niespójność baz wzorcowych rozkłada się następująco: 
 
Braki khw 863 rekordy, w tym: 689 rekordów haseł przedmiotowych; 174 rekordy 
haseł formalnych. 
 
Nieistniejące khw 933, w tym: 864 rekordy haseł przedmiotowych; 69 rekordów 
haseł formalnych. 
 
Nieaktywne khw 198, w tym: 182 rekord haseł przedmiotowych;     7 rekordów haseł 
formalnych 
 
Łącznie w bazach wzorcowych występowały rozbieżności / braki w 1 985 
rekordach, 
 w tym:  

                                           
5 Wykaz numerów kontrolnych rekordów bibliograficznych katalogu lokalnego  nieistniejących już w 
katalogu centralnym (dotyczy tylko druków zwartych). 
6Wykaz  numerów kontrolnych niezaktualizowanych rekordów bibliograficznych katalogu lokalnego  
7Wykaz brakujących w katalogu lokalnym rekordów khw. 
8Wykaz numerów kontrolnych rekordów khw nieistniejących już w katalogu centralnym.  
9Wykaz numerów kontrolnych niezaktualizowanych rekordów bibliograficznych katalogu lokalnego.  
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1. baza rekordów haseł przedmiotowych – 1735 rekordów 
2. baza rekordów haseł formalnych         -   250 rekordów 

 
 
 Stan bazy PUK 10  (baza rekordów haseł wzorcowych typu formalnego) w katalogu 
Aleph wynosi 218 353  rekordów – kopii z katalogu NUKAT (przyrost o 21 853 
rekordy).   
 
Uprawnienia do aktywnego współkatalogowania w Bibliotece, ramach katalogu 
centralnego NUKAT posiada, nadane na wniosek przedstawiciela, 14 bibliotekarzy. 
 
W związku z wprowadzeniem w katalogu NUKAT od stycznia 2015 r. rekordu 
uniwersalnego – jednolitego opisu dla rekordów  haseł przedmiotowych i rekordów 
haseł formalnych - zmniejszył się stan rekordów haseł przedmiotowych w bazie 
katalogu NUKAT autorstwa naszych pracowników  o 136010 , co tym samym, zmniejsza 
nasz wkład w budowę katalogu NUKAT i globalny stan naszej statystyki (rekordy 
usunięte). 
 
Oddział Informacji Naukowej: 

 
W 2015 r. pracownicy Oddziału Informacji Naukowej intensywnie pracowali 

nad rozszerzeniem i udoskonaleniem księgozbioru OIN. Wiele pozycji przekazano 
do magazynu jako nieprzydatne w dzisiejszych czasach materiały, od wielu lat 
niewykorzystywane przez Użytkowników. Przeniesiono również z Magazynu do OIN 
kilkadziesiąt tytułów. Prace te – o charakterze porządkowo-organizacyjnym – mają 
się ku końcowi i prawdopodobnie w 2016 roku księgozbiór będzie uzupełniany 
wyłącznie nowościami wydawniczymi. W zakresie dokumentów elektronicznych 
administrowano dostępem do serwisów on-line dostępnych dla Biblioteki m. in.: 
EBSCO, Elsevier (ScienceDirect), Springer (SpringerLink), Wiley, Web of Science, 
AIP/APS, LEX, Polska Bibliografia Lekarska. Ponadto zorganizowano dostępy czasowe 
do nowych e-źródeł. W porównaniu do 2014 roku znacznie wzrosło zapotrzebowanie 
na sporządzane przez OIN analizy bibliometryczne dorobku naukowego (w 2015 
wykonano kilkanaście takich analiz). Wdrożono w OIN dostęp do serwisu BN 
Academica (posadowiono system na 4 stanowiskach). Prowadzono stałe działania 
udzielając informacji katalogowych, bibliograficznych i innych przy pomocy chatu 
internetowego, poczty e-mail oraz telefonu. 

 
Dostępne czasopisma elektroniczne: 
Springer (SpringerLink) 
1 878 czasopism bieżących oraz ok. 401 czasopism archiwalnych; 
Elsevier (ScienceDirect) 
1 851 tytułów bieżących oraz archiwa 420 tytułów niekontynuowanych lub  
kontynuowanych pod inną nazwą. 
Wiley 
1 348 tytułów. 
AIP/APS 
19 
 

                                           
10 Źródło:  www.nukat.edu.pl/statystyka  - (31.01.2015). 
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Dostępne wydawnictwa zwarte: 
Springer (SpringerLink) 
16 700 książek 
10 558 wolumenów serii książkowych 
Elsevier (ScienceDirect) 
838 ksiązek oraz 803 wolumeny serii książkowych lub serii poradnikowych 
 
 
Oddział Zbiorów Specjalnych: 
 
W zakresie zbiorów specjalnych w roku 2015, materiały uzyskiwano drogą kupna i darów. 
Kontynuowane były starania nad pozyskiwaniem dokumentów życia społecznego.Na 
bieżąco opracowano dokumenty i materiały. Organizowano wystawy (spis podany 
oddzielnie) oraz koordynowano prace Galerii Uniwersyteckiej. Wykonywano oprawę 
graficzną (afisze, plakaty, zaproszenia, programy, ulotki) do wystaw, konferencji, 
spotkań i innych imprez organizowanych w Bibliotece. 
 
 
II. CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE: 

 
W roku 2015 oddziały udostępniające księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej 

pracowały przez okres 10,5 miesięcy. Sierpień oraz druga połowa grudnia były 
miesiącami urlopowymi (zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 15/2015). 
  
Na dzień 31.12.2015 liczba użytkowników zarejestrowanych w Bibliotece 
Uniwersyteckiej wynosiła 12 177 (nastąpił wzrost o 1 999 użytkowników w stosunku 
do 2014 r., w którym było zarejestrowanych 10 178 użytkowników), w tym 
użytkowników aktywnych11 5 727 (tutaj również nastąpił wzrost w stosunku do 2014 
r. o 1 784 użytkowników, których w 2014 r. było 3 943). 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). 
 
Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów (Wypożyczalnia) 

 
 Statystyka zamówień i odwiedzin Wypożyczalni w 2015 r. przedstawia się 

następująco: 
 

Złożone 
zamówienia 

ogółem 

Zamówienia 
zrealizowane i 

odebrane 

Zamówienia 
zrealizowane  
i nieodebrane 

Liczba 
czytelników 

nowo 
zapisanych 

Liczba 
odwiedzin 

 

31 444 28 260 3 184 2 005 35 753 

 
Oddział przeorganizował ustawienie czasopism i wydawnictw ciągłych w celu 
bardziej przejrzystego dostępu do tych zbiorów. Wiązało się to z przesunięciem 
księgozbioru oraz opisaniem poszczególnych tytułów czasopism. Odbyło się również 
przesuniecie księgozbioru zwartego w związku z coraz mniejszą powierzchnia 

                                           
11 Czytelnik aktywny tzn. taki, który w 2015 r. przynajmniej raz wypożyczył książkę. 
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użytkową magazynu. W listopadzie i grudniu pracownicy Oddziału uczestniczyli 
w rozpakowaniu przekazanego księgozbioru pochodzącego z Biblioteki Polskiej 
w Brukseli. 
 
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Zwartych 
Układ księgozboru w wolnym dostępie przeszedł bardzo pracochłonne zmiany 
związane z otwarciem na Uniwersytecie nowych kierunków kształcenia tj. 
lekarskiego i prawa. Pojawienie się nowych kierunków studiów wymusiły zmiany 
układu książek na pierwszym piętrze. Wybrane działy musiały ulec rozszerzeniu 
i podziałowi na bardziej szczegółowe dziedziny związane z prawem i medycyną. 
Z uwagi na konieczność pomieszczenia nowych książek gruntownemu przeglądowi 
zawartości przeszły wszystkie działy. Tak duże zmiany wymusiły całkowite 
przesunięcie księgozbioru. Książki które nie były często wykorzystywane w wolnym 
dostępie trafiły do magazynu biblioteki. Wymusiło to dodatkową pracę polegającą na 
przystosowaniu książek do udostępniania w Wypożyczalni, którą to pracę poniósł 
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Zwartych. Zmianie uległy również opisy 
boczne regałów.  
Do Oddziału przekazano 6 680 zakupionych nowych książek. 
Z Oddziału wypożyczono 14936 książek (z czego 12389 przy użyciu urządzeń 
do samowypożyczeń).  
 
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych 
Oddział prowadził następujące prace: zakup wydawnictw ciągłych, opracowanie 
wydawnictw ciągłych i ich rejestracja, udostępnianie wydawnictw ciągłych w wolnym 
dostępie. 
 
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 2015 r. 
prezentuje poniższa tabela:  
 

 
Liczba 

odwiedzin 
ogółem 

Liczba 
korzystających 

z Internetu 

Liczba 
odwiedzin  
w czytelni 

Udzielono 
informacji  

(bez korzystania 
z Czytelni) 

Czytelnia 
Pedagogiczna 9 036 3 700 4 250 840 
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Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
  Statystyka wypożyczeń miedzybibliotecznych w 2015 r. przedstawia się 
następująco: 
 

 
Liczba zamówień 
na wypożyczenia 

międzybiblioteczne

Liczba zamówień 
z zewnątrz 

Liczba zamówień 
na zewnątrz 

Wypożyczalnia  
Międzybiblioteczna

1 385 726 659 

 
Biblioteka ma zarejestrowanych 180 bibliotek z którymi współpracuje w ramach 
wymiany.  
 
 
III. STRUKTURA I PRACOWNICY: 

  
Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach na koniec 2015 roku zatrudniała 64 osoby 

(w stosunku do 2014 r. nastąpił spadek zatrudnienia o 2 osoby), w tym 4 osoby 
posiadały stopień naukowy doktora, a 55 osób stopień magistra różnych specjalności. 
Na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych pracowały 2 osoby, 53 osoby jako 
pracownicy służby bibliotecznej od młodszego bibliotekarza do kustosza, 3 jako 
magazynierzy, 4 jako pracownicy administracyjni oraz 2 na stanowiskach 
informatycznych. 

  
Bibliotekarze dyplomowani 2 etaty  2 osoby
Pracownicy służby bibliotecznej 53 etaty  53 osoby
Pracownicy obsługi magazynowej 3 etaty  3 osoby
Pracownicy administracji i informatycy 6 etatów  6 osób
Razem  64 etaty  64 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 
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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 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  
  
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 Dorota Śmietańska, mgr Anna Szydłak (urlop wychowawczy) 
 
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych: 
mgr Edyta Brylska-Szmidt – kierownik  
mgr Marta Adler, mgr Małgorzata Guldon, mgr Renatas Hatys,  
mgr Renata Krokos, mgr Ewa Rudawska (urlop rodzicielski), mgr Ewa Rutkiewicz, 
mgr Marcin Zegadło 
  
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 
mgr Anna Łojek 
  
Czytelnia Pedagogiczna: 
dr Tomasz Wójcik– kierownik 
mgr Dorota Balcerowska, mgr Anna Śmietańska  
 
Sekretariat: 
Katarzyna Zaborek – spec. ds. administracyjnych (sekretariat biblioteki) 
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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 

Przysposobienie (szkolenie) biblioteczne przeprowadzono na 35 kierunkach 
kształcenia (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych), łącznie 190 godzin dla 95 
grup ćwiczeniowych lub wykładowych (w zależności od zapotrzebowania danej 
jednostki). W zajęciach uczestniczyło 2206 studentów. Część osób (studiujących na 
drugim kierunku) została zwolniona z zajęć, gdyż odbyli je w ubiegłym roku 
akademickim. Przysposobienie biblioteczne prowadziły trzy osoby: dr Jolanta Drążyk 
(40 grup – 80 godz.), dr Grażyna Gulińska (38 grup – 76 godz) z Oddziału Nauki, 
Dydaktyki i Wydawnictw oraz mgr Maria Domańska-Nogajczyk (17 grup – 34 godz.) 
z Oddziału Opracowania Rzeczowego.  

Przeprowadzono zajęcia (wykład informacyjny – 2 godziny i ćwiczenia – 3 godziny ) 
z podstaw informacji naukowej na studiach doktoranckich prowadzonych 
na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu. 

Przyjęto w dniach 16–27 lutego 2015 roku na 2-tygodniową praktykę studencką 
zawodową ciągłą słuchacza podyplomowych studiów bibliotekoznawstwa 
prowadzonych przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych 
Uniwersytetu Warszawskiego, doktoranta Uniwersytetu Jagiellońskiego Michała 
Łuczyńskiego. 

30 kwietnia 2015 roku – wygłoszono wykład z pokazem na temat: „Zbiory specjalne 
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach” dla studentów II roku II stopnia filologii 
polskiej w ramach przedmiotu warsztat naukowy filologa. 

Nauka 
 
Zorganizowano następujące spotkania z cyklu „Bliżej kultury”: 
●19 marca 2015 roku – spotkanie autorskie z Krzysztofem Jaworskim, poetą 
prozaikiem, laureatem Świętokrzyskiej Nagrody Kultury 2014, pracownikiem 
naukowym Instytutu filologii Polskiej UJK, historykiem literatury.  
 
Zorganizowano następujące spotkania i wykłady z cyklu „Bliżej nauki” 
● 26 listopada 2015 roku – „Futurystyczna wieża Babel. Wokół publikacji Kronika 
polskiego futuryzmu”, wykład wygłoszony przez dr. Krzysztofa Jaworskiego.  
● 9 grudnia 2015 roku – „Metafora jako narzędzie zmiany”, wykład wygłoszony przez 
Macieja Bennewicza, socjologa ze specjalizacją z psychologii, menedżera, trenera, 
master coacha, jednego z największych autorytetów i nauczycieli w dziedzinie 
coachingu w Polsce. 
 
Prace nad bibliografią publikacji pracowników UJK 
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Zorganizowano spotkanie pracowników ONDiW z dyrekcją BU oraz wytypowanymi 
pracownikami Biblioteki filii w Piotrkowie Trybunalskim na temat współpracy 
w tworzeniu bazy. Oprogramowanie Expertus (posadowione na serwerze 
uczelnianym) udostępnione zostało na stałe na przełomie kwietnia/maja tego roku 
i rozpoczęto wówczas pracę w module rejestracyjnym. Nawiązano kontakt 
z autorami oprogramowania (SPLENDOR w Poznaniu), zgłaszając usterki i prosząc 
o dostosowanie struktury bazy do lokalnych potrzeb. W lipcu baza otrzymała adres 
URL w domenie uczelnianej i jest dostępna bez ograniczeń w rozległej sieci Internet. 
Sporządzono wykaz wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych 
w UJK w latach 2010–2015 oraz doktorantów, niezbędny przy tworzeniu autorskiego 
indeksu wzorcowego, zawierającego informacje o pracownikach Uczelni. 
Opracowano i wprowadzono wszystkie niezbędne spisy pomocnicze w bazie 
(m.in. „Wydziały”, „Jednostki organizacyjne”, „Typy publikacji”). Wprowadzono 
608 rekordów, zawierających opisy bibliograficzne różnych rodzajów dokumentów. 
Rozpoczęto pracę przy tworzeniu autorskiego indeksu wzorcowego, zawierającego 
informacje o pracownikach Uczelni, zatrudnionych od 2010 roku na stanowiskach 
naukowo-dydaktycznych (m.in. powiązania różnych form nazwiska tej samej osoby, 
które są używane jako podpis w rozmaitych publikacjach). 
 
Prace Redakcji „Rocznika Biblioteki Uniwersyteckiej”  
Prowadzono prace merytoryczne i redakcyjne nad tomem 3. „Rocznika Biblioteki 
Uniwersyteckiej” i oddano tom do Wydawnictwa UJK.  
 
 
V. PRZYGOTOWANE I ZŁOŻONE PROJEKTY W 2015 R. W RAMACH KONKURSÓW 

NA DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃ UPOWSZECHNIAJĄCYCH NAUKĘ I DYDAKTYKĘ  

 
Złożono 7 projektów, z których 2 zadania nie otrzymały dofinansowania, a decyzja 
o przydziale środków na 5 zadań (na kwotę ogólną 555 608,00 zł, z czego 
dofinansowanie z MNiSW to 437 250,00 zł) zostanie podana w lutym 2016 r. 
 

L.
p. Nazwa projektu Instytucja 

Całkowity 
koszt 

projektu/k
wota 

dofinanso
wania 

Status 
wniosku

1. Utrzymanie unikatowych w 
skali kraju zasobów 
bibliotecznych o istotnym 
znaczeniu dla nauki lub jej 
dziedzictwa/Biblioteka 
Klasztoru Benedyktynów na Św. 
Krzyżu– odtworzenie wirtualne 
zachowanego zasobu wraz z 
utworzeniem Gabinetu 
Świętokrzyskiego. 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

152 358,00
/ 
102 250,00

 

 

Decyzja 
–luty 
2016 

2. Opracowanie naukowych 
zasobów bibliotecznych/ 
Opracowanie oraz 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 

151 800,00
/ 
132 000,00 

Decyzja 
–luty 
2016 
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udostępnienie kolekcji druków 
oprawnych rodziny Morrissey 

/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

3. Opracowanie naukowych 
zasobów bibliotecznych/ 
Rozbudowa bazy 
komputerowego katalogu 
zasobów Biblioteki 
Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego – książki z lat 
1950-2000 w językach obcych – 
niemieckim, angielskim, 
francuskim i językach 
słowiańskich. 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę  

44 850,00/ 
39 000,00 

Decyzja 
– luty 
2016 

4. Udostępnianie zasobów 
bibliotecznych w postaci 
elektronicznej/ Digitalizacja i 
udostępnienie w sieci internet 
rękopisów Włodzimierza 
Gierowskiego oraz materiałów 
Władysława Kosterskiego-
Spalskiego obejmujących 
wydarzenia z lat 1897-1937 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

33 350,00/ 
29 000,00 

Decyzja 
-luty 
2016 

5. Udostępnianie zasobów 
bibliotecznych w postaci 
elektronicznej/ Digitalizacja 
zasobu archiwum domowego 
Emila Zegadłowicza 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

173 250,00
/ 
135 000,00

 

 

Decyzja 
- luty 
2016 

6. Digitalizacja zasobu archiwum 
domowego Emila Zegadłowicza 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

173 250,00
/ 
155 250,00 

Decyzja 
– nie 
zakwalif
ikowany 

7. Rozbudowa bazy 
komputerowego katalogu 
zasobów Biblioteki 
Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego – książki z lat 
1950-2000 w językach obcych – 
niemieckim, angielskim, 
francuskim i językach 
słowiańskich 

Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa 
Wyższego 
/Działalność 
Upowszechniająca 
Naukę 

71 300,00/ 
71 300,00 

Decyzja 
– nie 
zakwalif
ikowany 

 
 
VI. INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA: 

Podobnie jak w roku 2014, nadal trwały prace związane z przystosowaniem 
infrastruktury informatycznej i narzędzi komputerowych do pracy w budynku 
Biblioteki. Zmieniono wygląd strony internetowej Biblioteki. Odświeżona strona 
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została zaprojektowana w technologii Responsive Web Design, tak aby jej układ 
dostosowywał się automatycznie do rozmiaru okna urządzenia, na którym jest 
wyświetlany (np. smartfonów, tabletów). 
Liczba odwiedzin wirtualnych: 112 276. 

 

Biblioteka Cyfrowa: 

 Liczba materiałów zdigitalizowanych – 274. 
 Liczba materiałów włączonych do Biblioteki Cyfrowej – 158. 

 
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; 
 realizacja zamówień skanów z mikrofilmów lub materiałów papierowych. 

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

 137 zestawy komputerowe, w tym: 
o 59 stanowisk pracowniczych 
o 21 stanowisk do obsługi czytelników 
o 52 stanowiska dostępne dla czytelników 
o 5 specjalistycznych stanowisk komputerowych dla osób 

niepełnosprawnych; 
 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 ekologiczne 
 1 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 graficzne 
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VII. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW 
 
W roku 2015 pracownicy Biblioteki opublikowali następujące prace:  
 
Bibliografia Świętokrzyskiego Parku Narodowego za lata 2010–2014, oprac. Joanna 
Nowak, Kielce – Bodzentyn 2015, 204 s. 
 
Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach: informator, oprac. Jolanta Drążyk, Karolina 
Wicha, Kielce 2015, 35 s. 
 
Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w latach 2012–2013, 
oprac. Jolanta Drążyk, Grażyna Gulińska, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2014 
[wyd. 2015], t.2, s. 213–230. 
 
Drążyk Jolanta, Materiały rękopiśmienne rodziny Gierowskich w zbiorach kieleckich 
bibliotek i instytucji kultury, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2014 [wyd. 
2015], t. 2, s. 81–108. 
 
Elżbieta Radzikowska. Akwaforty, przygotowanie wystawy i katalogu Ewa Szląpek, 
Iwona Plucner, Aneta Tkacz ; wstęp Zygmunt Gontarz, Kielce : Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego. Biblioteka Uniwersytecka, 2015, 32 s. 
 
Gulińska Grażyna, Drukarstwo w województwie kieleckim w latach 1945–1947, 
„Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2014 [wyd. 2015], t. 2, s. 13–44. 
 
Lubczyński Mariusz, Wykazy posłów sejmowych z lat 1507 – 1512, „Kwartalnik 
Historyczny” 2015, R. 122, nr 3, s. 509–539. 
 
Lubczyński Mariusz, Pielas Jacek, Szydłowiecki Jakub, w: Polski Słownik 
Biograficzny, Warszawa–Kraków 2014, s. 546-551.  
 
Lubczyński Mariusz, Pielas Jacek, Szydłowiecki Krzysztof, w: Polski Słownik 
Biograficzny, Warszawa – Kraków 2014, s. 551-566. 
 
Lubczyński Mariusz, Pielas Jacek, Szydłowiecki Piotr, w: Polski Słownik 
Biograficzny, Warszawa Kraków 2014, s. 576-578.  
 
Lubczyński Mariusz, Pielas Jacek, Szydłowiecki Jakub, w: Polski Słownik 
Biograficzny, Warszawa - Kraków 2014, s. 578-582. 
 
Solidarność świętokrzyska 1980–1981. Katalog wystawy, zestawiły J.D. [Jolanta 
Drążyk], J.N. [Joanna Nowak], Kielce: Biblioteka Uniwersytecka 2015,18 s. 
  
Suchojad Henryk, Edukacja a Biblioteka uniwersytecka. Refleksje po roku działania 
w nowym gmachu. „Przegląd Naukowy” 2014 [wyd. 2015], nr 2, s. 74-75.   
 
Suchojad Henryk,  A Modern Library as a Cause of Changes in the University 
Education in Poland, “International Journal of Education and Information 
Technology”, 2015, Vol. 1, No. 3, pp. 87-91. Artykuł dostępny w wersji 
elektronicznej http://www.aiscience.org/journal/ijeit 
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Suchojad Henryk, Organizacja i życie oddziału Czachowskiego, „Rocznik Biblioteki 
Uniwersyteckiej” 2014 [wyd. 2015], t. 2, s.145–166. 
 
Wicha Karolina, „Kolekcja Nordycka” w Bibliotece Uniwersyteckiej. Raport po roku. 
„Przegląd Naukowy” 2014 [wyd. 2015],nr 2, s. 76-77. 
 
 
W roku 2015 pracownicy Biblioteki złożyli do druku następujące prace:  
 
Domańska–Nogajczyk Maria, Wójcik Tomasz, O listach i pamiętnikach polskich 
autorów z Ziem Zabranych z lat 1795 – 1918 w zbiorach Centralnego Państwowego 
Historycznego Archiwum Ukrainy w Kijowie, „Wrocławskie Studia Wschodnie” 2015, 
[t.] 19. Artykuł powstał w ramach realizowanego projektu badawczego „Pamiętniki 
i kolekcje listów polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w 
latach 1795-1918” (Umowa Nr 0083/NPRH2/H11/81/2012).  
 
Drążyk Jolanta, Dzieciństwo i lata szkolne Włodzimierza Gierowskiego w świetle 
pamiętników i listów, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2015, t. 3  
 
Drążyk Jolanta, Wystawa „Z kart historii Uczelni. Od Wyższej Szkoły 
Nauczycielskiej do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” zalążkiem przyszłego 
muzeum kieleckiej uczelni, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2015, t. 3  
 
Franas-Mirowska Urszula, Wicha Karolina, Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem 
jako instrumenty wspomagające doskonalenie biblioteki akademickiej – rozwiązania 
zastosowane w Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach, w: Materiały konferencyjne IX Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie 
i Organizacja Bibliotek. 
 
Gulińska Grażyna, Księgarstwo spółdzielcze w województwie kieleckim w latach 
1945–1949, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2015, t. 3  
 
Lubczyński Mariusz, Szlachta powiatu ksiąskiego za ostatnich Jagiellonów. 
Struktura majątkowa, Kielce 2015  [monografia] 
 
Lubczyński Mariusz,  Szesnastowieczne testamenty szlachty krakowskiej, 
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” [w druku] 
 
Lubczyński Mariusz, Śmietanka Hieronim, w: Polski Słownik Biograficzny  
 
Lubczyński Mariusz, Śmigielski Sebastian, w: Polski Słownik Biograficzny  
 
Lubczyński Mariusz, Świerczowski Janusz, w: Polski Słownik Biograficzny  
 
Lubczyński Mariusz, Zespół dworski w Seceminie w świetle inwentarzy z 1654 i 1743 
roku, w: Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne  
 
Suchojad Henryk, Metodologiczne i praktyczne uwarunkowania edycji testamentów 
– kilka uwag na kanwie publikacji Cui contingit  nasci…, „Kwartalnik Kultury 
Materialnej” 
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Recenzje i redakcje: 
 
Redakcja naukowa „Rocznika Biblioteki Uniwersyteckiej” pod redakcją J. Drążyk 
i H. Suchojad 2015, t. 3  
 
Henryk Suchojad  
Recenzje - opinie podręczników przez rzeczoznawców dla MEN:  
T. Małkowski, Historia i społeczeństwo 5. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej. 
Seria: Wehikuł Czasu, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. 
 
 
VIII. PRODUKCJE FILMOWE 

 

L.p. Nazwa filmu 
Data 

realizacji 
Długość 
filmu 

Osoby pracujące przy 
realizacji 

1. 

Ex collectione 22-01-2015 3 min. 42 sek.

Radosław Januszewski  
(zdjęcia i montaż) 
Marta Kołomańska  
(lektor) 
Ewa Szląpek  
(tekst) 
Iwona Plucner  
(opracowanie graficzne) 

2. 

”Obok nas” 26-02-2015 1 min. 40 sek.

Radosław Januszewski  
(zdjęcia i montaż) 
Marta Kołomańska  
(lektor) 
Iwona Plucner  
(tekst i projekt plakatu) 

3. 

”100 m2” 21-05-2015 3 min. 49 sek.

Radosław Januszewski  
(zdjęcia i montaż) 
Marta Kołomańska  
(lektor) 
Aneta Tkacz  
(tekst) 

4. 

”Adam Myjak – 
Rzeźba” 19-10-2015 15 min. 26 

sek. 

Radosław Januszewski  
(zdjęcia i montaż) 
Marta Kołomańska  
(lektor) 
Aneta Tkacz  
(tekst) 

5. ”Zjazd 
Konferencji 
Dyrektorów 
Bibliotek 

Akademickich 
Szkół Polskich” 

27-11-2015 6 min. 36 sek.

Radosław Januszewski  
(zdjęcia i montaż) 
Marta Kołomańska  
(lektor) 
Karolina Wicha  
(tekst) 
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Iwona Plucner  
(opracowanie graficzne) 

6. 

Akademia Off 
Fashion 

 
27-11-2015 5 min. 57 sek.

Radosław Januszewski  
(zdjęcia i montaż) 
Marta Kołomańska  
(lektor) 
Karolina Wicha  
(tekst) 

7. 
”Sztuka w 

świętokrzyskiem. 
Średniowiecze i 

czasy 
nowożytne” 

 

15-12-2015 4 min. 26 sek.

Radosław Januszewski  
(zdjęcia i montaż) 
Marta Kołomańska  
(lektor) 
Karolina Wicha  
(tekst) 
Iwona Plucner  
(opracowanie graficzne) 

 
 
IX. KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA, WYKŁADY ORAZ SPOTKANIA NAUKOWE 

I KULTURALNE, UDZIAŁ W PROJEKTACH, INNE SZKOLENIA: 

 
Styczeń 
 
dr Henryk Suchojad, Karolina Wicha, Ewelina Łojek, Marcin Gabryś 

Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – 
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn. : Digitalizacja Kolekcji XIX-wiecznej. Źródło 
finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność 
Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 1 styczeń 2015 r. - 31 grudzień 
2016 r.  

Zofia Kilarska, Anna Gołuzd, Teresa Chutnik 
13.01.2015 - webinarium zorganizowane przez Centrum NUKAT nt.: „Zmiana zasad 
podawania oznaczeń odpowiedzialności : rezygnacja z zasady trzech : rozszerzenie 
stosowania oznaczeń odpowiedzialności i związanych z nimi haseł głównych  
i dodatkowych”.  
 
Luty 
 
Maria Domańska-Nogajczyk 
Udział w konferencji naukowej: „Armia Krajowa. Spojrzenie po siedemdziesięciu 
latach” – głos w dyskusji panelowej zamieszczony w materiałach pokonferencyjnych 
opublikowanych w 2015 r., s. 141 – 143, 146. 
 
Marzec 
 
Andrzej Antoniak, dr Jolanta Drążyk, dr Grażyna Gulińska, Joanna Nowak, Maria 
Domańska-Nogajczyk – głos w dyskusji 
 
19.03.2015 – spotkanie autorskie z Krzysztofem Jaworskim. 
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Andrzej Antoniak, dr Jolanta Drążyk, dr Grażyna Gulińska, Katarzyna Król-Golda, 
dr Mariusz Lubczyński, Joanna Nowak 
31.03.2015 – szkolenie przeprowadzone przez przedstawicielkę wydawnictwa 
Elsevier na temat możliwości bazy cytowań Scopus.  
 
Kwiecień 
 
Maria Domańska-Nogajczyk 
29.04.2015 – Dom Środowisk Twórczych Pałacyk Zielińskiego w Kielcach – promocja 
książki: Krzysztof Busse, „Utopia i rzeczywistość. Stowarzyszenie PAX w życiu 
politycznym, społecznym i gospodarczym PRL i III RP na przykładzie województwa 
radomskiego(1975-1993) – głos w dyskusji. 
 
Maj 
 
Karolina Wicha 
14-15.05.2015 „Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie 
wiedzy” IX Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek. 
Organizator: Biblioteka Główna UG; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
Miejsce: Gdańsk, Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. 
Wygłoszony referat:  
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem jako instrumenty wspomagające 
doskonalenie biblioteki akademickiej – rozwiązania zastosowane w Bibliotece 
Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach/ Urszula Franas-
Mirowska, Karolina Wicha. 
 
Ewa Kornecka-Mogielska 
15.05.2015 - Warszawskie Targi Książki.  
 
dr Jolanta Drążyk, dr Grażyna Gulińska, Maria Domańska-Nogajczyk – głos  
w dyskusji 
 
27.05.2015 –„Spotkanie ze źródłem archiwalnym" pt. „Józef Piłsudski w źródle 
archiwalnym". Archiwum Państwowe w Kielcach. 
 
dr Henryk Suchojad 
Współczesny samorząd terytorialny w perspektywie historii administracji lokalnej 
i terytorialnej. Wydział Zarządzania i Administracji UJK, Kielce 27 maja 2015. 
Referat: H. Suchojad, „Posłowie z sejmiku opatowskiego na sejmy Rzeczpospolitej  
w latach 1697-1736”. 
Organizacja konferencji naukowych:  
„Sztuka w świętokrzyskiem”. Organizatorzy: Biblioteka Uniwersytecka, 
Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział Kielecki, Kielce 20-21 października 2015. 
 
Czerwiec 
 
Zofia Kilarska, Teresa Chutnik 
2.06.2015 - webinarium zorganizowane przez Centrum NUKAT nt.: „Statusy – ile 
od nich zależy?”.  
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Edyta Brylska-Szmidt, Marta Adler, Małgorzata Guldon, Renata Hatys, Renata 
Krokos, Ewa Rutkiewicz, Marcin Zegadło 
8-12. 06.2015 szkolenie online pt.: „Wydawnictwa ciągłe w katalogu NUKAT (poziom 
podstawowy)”. Organizator: Centrum NUKAT.  
 
Maria Domańska-Nogajczyk 
12.06.2015 – konferencja naukowa „Polska – Rosja dlaczego trudne sąsiedztwo” 
zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – głos  
w dyskusji. 
 
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik 
15.06- 26.06.2015 - udział w realizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego projekcie „Pamiętniki i kolekcje listów  polskich autorów z  Ziem 
Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918” w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki (Umowa Nr 0083/NPRH2/H11/81/2012) – kwerenda 
archiwalna w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym w Kijowie. 
 
Lipiec 
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik 
7.07.2015 -  udział w realizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego projekcie „Pamiętniki i kolekcje listów polskich autorów z Ziem 
Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918” w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki (Umowa Nr 0083/NPRH2/H11/81/2012) – kwerenda 
w zbiorach Instytutu Historii PAN w Warszawie,  znajdującej się nie publikowanej  
w całości, liczącej klika tysięcy kart, i ciągle uzupełnianej „Kartoteki zesłańców 
postyczniowych”. 
 
Sierpień-Wrzesień 
 
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik 
30.08 – 12.09.2015 - udział w realizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego projekcie „Pamiętniki i kolekcje listów polskich autorów z  Ziem 
Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918” w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Humanistyki (Umowa Nr 0083/NPRH2/H11/81/2012) – kwerenda 
archiwalna w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym i Ukraińskiej 
Bibliotece Narodowej im. W. Wernadskiego – Kijów. 
 
Maria Domańska-Nogajczyk 
21.09.2015 – udział w debacie popularno-naukowej o „Solidarności”, zorganizowanej 
w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej przez Delegaturę Instytutu Pamięci 
Narodowej w Kielcach. 
 
Wrzesień 
 
dr Jolanta Drążyk, dr Henryk Suchojad 
04.09.2015 – udział w Uroczystej Gali i konferencji „Skąd przychodzimy dokąd 
zmierzamy” w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach.  
 
Zofia Kilarska, Teresa Chutnik 
14.09.2015 – webinarium zorganizowane przez Centrum NUKAT nt.: „Rekord 
uniwersalny dla haseł autor/tytuł”.  
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dr Jolanta Drążyk 
21.09.2015 – udział w debacie popularno-naukowej o „Solidarności”, zorganizowanej 
w sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej przez Delegaturę Instytutu Pamięci 
Narodowej w Kielcach. 
 
Październik 
 
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik 
9-10.10.2015 - II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWO- DYDAKTYCZNA: 
HISTORIA - PATRIOTYZM - EDUKACJA pt.: Problemy z pamięcią historyczną. 
Implikacje dla edukacji szkolnej 
ORGANIZATORZY: Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach Instytut 
Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Instytut Historii Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego 
i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach 
MIEJSCE: Biblioteka Uniwersytecka, ul. Świętokrzyska 21 E, Kielce  
 
dr Tomasz Wójcik 
Udział w realizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
projekcie „Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, 
Ukraina) w latach 1795-1918”  w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki.  
 
Udział w realizowanym przez Instytut Badań Liteackich PAN projekcie „Archiwum 
Kobiet: Piszące”  w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 
 
Zofia Kilarska 
14.10.2015 – Webinarium zorganizowane przez Centrum NUKAT nt.: „Porównanie 
numerów kontrolnych w 2015 r.”.  
 
dr Jolanta Drążyk, dr Grażyna Gulińska, Maria Domańska-Nogajczyk 
20–21.10.2015 – konferencja naukowa „Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze 
i czasy nowożytne”.  
 
dr Mariusz Lubczyński 
20–21.10.2015 – konferencja naukowa „Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze 
i czasy nowożytne”. Referat: „Zespół dworski w Seceminie w świetle inwentarzy 
z 1654 i 1743 roku”. 
 
Justyna Adamczyk, Ewa Bieniaszewska 
23.10.2015 - Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie.  
 
Zofia Kilarska 
28.10.2015 – Webinarium zorganizowane przez Centrum NUKAT nt.: „Strona WWW 
Centrum NUKAT – nawigacja, zasoby, nowości”.  
 
Listopad 
 
Maria Domańska-Nogajczyk 
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07.11.2015 - „Dziedzictwo kulturowe Bodzentyna”- konferencja naukowa z okazji 
660-lecia lokacji miasta i 20. rocznicy odzyskania praw miejskich – głos w dyskusji. 
 
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik 
9.11.2015 - udział w realizowanym przez Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie 
projekcie „Archiwum kobiet: piszące” w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Humanistyki. 
 
Zofia Kilarska 
16.11.2015 – Webinarium zorganizowane przez Centrum NUKAT nt.: „Nie tylko autor 
i tytuł…: nowy sposób wyszukiwania informacji w katalogu NUKAT”. 
 
dr Jolanta Drążyk, dr Grażyna Gulińska, Maria Domańska-Nogajczyk 
26.11.2015 – wykład naukowy „Futurystyczna wieża Babel. Wokół publikacji Kronika 
polskiego futuryzmu 
 
Grudzień 
 
Zofia Kilarska 
9.12.2015 - konferencja bibliotekarzy systemowych NUKAT w BUW  
w Warszawie podsumowująca kolejny rok działania katalogu NUKAT oraz planowane 
wprowadzenie nowości i propozycje zmian w katalogu. 

dr Jolanta Drążyk, dr Grażyna Gulińska, Maria Domańska-Nogajczyk 
9.12.2015 – „Metafora jako narzędzie zmiany”, wykład Macieja Bennewicza. 
 
X. WYSTAWY: 
 
W ramach pracowni Oddziału Zbiorów Specjalnych oraz we współpracy z wybranymi 
instytucjami i organizacjami spoza Biblioteki zorganizowano następujące wystawy: 
 
1. 100 m2 [wystawa prac doktorantów Instytutu Sztuk Pięknych UJK]. Kwiecień – maj 
2015. Organizacja wystawy: Aneta Tkacz, Ewa Brąś; współpraca Radosław 
Januszewski. 
2. Adam Myjak – rzeźba. 10 VI - 20 VII 2015. Organizacja wystawy: Aneta Tkacz, Ewa 
Brąś, Karolina Wicha. Współpraca Radosław Januszewski, Ewa Szląpek. Oprawa 
graficzna i strona internetowa Iwona Plucner.  
3. Stosunki polsko – tureckie. [wystawa z Regionalnego Ośrodka Debaty 
Międzynarodowej]. 1 VII - 5 VIII 2015. Organizacja wystawy Ewa Brąś, Ewa Szląpek, 
Aneta Tkacz. 
4. Czas zatrzymany w kadrze. Wystawa pocztówek ze zbiorów Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Kielcach. 1 IX – 9 X 2015. Przygotowanie wystawy i aranżacja 
Ewa Szląpek. Pomoc techniczna Radosław Januszewski. Grafika (afisz i ulotka) Iwona 
Plucner. 
5. Campus w 3D. Wystawa fotografii anaglifowej Ryszarda Błaszkiewicza. 17 IX – 10 
XI 2015. Organizacja wystawy Aneta Tkacz, Ewa Brąś. 
6. 1989. Koniec systemu. [wystawa z Regionalnego Ośrodka Debaty 
Międzynarodowej w Kielcach]. 21 IX – 31 X 2015. Organizacja wystawy: Aneta Tkacz, 
Jolanta Drążyk. 
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7. Elżbieta Radzikowska – akwaforty. 16 X – 14 XII 2015. Przygotowanie i organizacja 
wystawy Ewa Szląpek przy współpracy Anety Tkacz, Iwony Plucner, Ewy Brąś. Oprawa 
graficzna (afisz, zaproszenia) i strona internetowa wystawy Iwona Plucner. 
Przygotowanie katalogu: Ewa Szląpek, Zygmunt Gontarz (wstęp), Iwona Plucner 
(projekt okładki). 
8. Świąteczna dekoracja biblioteki – choinka z książek (Iwona Plucner, Aneta 
Tkacz).  
 
W ramach pracy Oddziału Nauki Dydaktyki i Wydawnictw zrganizowano następujące 
wystaw: 
 
1. „Solidarność świętokrzyska 1980–1981”. Wystawa wybranych dokumentów 
ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach, zorganizowana w ramach 
„Karnawału Solidarności 1980–2015” i obchodów 35. rocznicy powstania NSZZ 
„Solidarność”. 4 IX- 25 IX 2015 Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w 
Kielcach. Wystawie towarzyszył katalog: Solidarność świętokrzyska 1980–1981. 
Katalog wystawy, zestawiły J.D. [Jolanta Drążyk], J.N. [Joanna Nowak], Kielce: 
Biblioteka Uniwersytecka 2015, s. 18,  
 
2. „Narodziny Solidarności. Wystawa wybranych publikacji i wydawnictw 
drugiego obiegu ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach”, 
zorganizowana w ramach „Karnawału Solidarności 1980–2015” i obchodów 
35. Rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”. 21 IX - 30 XI 2015 roku gmach Biblioteki 
Uniwersyteckiej UJK.  
 
W Czytelni Pedagogicznej zaprezentowano następujące wystawy: 
 
1. Nowości Czytelni (5 edycji- D. Balcerowska) 
2. Dorobek wydawniczy pracowników Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego 
i pracowników Czytelni Pedagogicznej (wystawa stała uzupełniana o nowości) - 
Wystawy okolicznościowe dotyczyły informacji związanych z działanością Uczelni 
i Biblioteki. 
 
Opracowała:                    Zatwierdził: 
Karolina Wicha        dr Henryk Suchojad 

                  Dyrektor 
      Biblioteki Uniwersyteckiej 

 
  
Kielce, 27.01.2016 r.  
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Najważniejsze	działania,	wydarzenia	
 
Rok 2015 w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej zaznaczył się następującymi działaniami 
i wydarzeniami: 

1) Zrealizowano wszystkie zadania merytoryczne wyznaczone w Planie pracy Filii 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach na rok 2015, do priorytetowych należały: 

 dalsza selekcja i aktualizacja księgozbioru magazynowego w Wypożyczalni  
i Czytelni; 

 skontrum końcowe księgozbioru (zakończenie planu kontroli księgozbioru); 
 kontrola, weryfikacja i aktualizacja  kartoteki czytelników;  
 kontrola i raportowanie zadłużeń czytelniczych – rok 2015 był kolejnym 

rokiem, w którym 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 książek w formie papierowej, które pozostają nadal głównym 
źródłem informacji dla naszych użytkowników. Kwota w wysokości  
24 417,75 zł pozwoliła na zakup niezbędnego minimum  publikacji zwartych: 
podręczników akademickich, 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 uzupełnieniem księgozbioru, nie mają znaczenia 
podstawowej literatury naukowej.       

3) Należy podkreślić zwiększony, chodzi tu o kwotę 14 452,87 zł, w stosunku do roku 
ubiegłego, zakup nowości wydawniczych  realizowanych w ramach badań 
statutowych.   

4) W roku sprawozdawczym Biblioteka w dalszym ciągu aktywnie  pracowała w module 
informatycznym Dziekanat XP, w którym odnotowywano  informacje o należnościach 
czytelników; 

5) Biblioteka była czynna przez 11 miesięcy, tj. 256 dni z przerwą w miesiącu sierpniu, 
w którym wszyscy bibliotekarze skorzystali z urlopu wypoczynkowe oraz z przerwą 
świąteczną w dniach 19-30 grudnia. Kalendarz pracy Biblioteki był dostosowany do 
kalendarza akademickiego oraz Zarządzenia Rektora nr 15/2015.  

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

agendami udostępniania (budynek A i B) 
  

ORGANIZACJA	BIBLIOTEKI		

Struktura	organizacyjna	
 
ZASTĘPCA DYREKTORA  BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ DS. FILII BIBLIOTEKI 
UNIWERSYTECKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 
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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 
 

Skład	osobowy	
 
ZASTĘPCA DYREKTORA BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ  DS. FILII BIBLIOTEKI 
UNIWERSYTECKIEJ  
mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany 
 
ODDZIAŁ GROMADZENIA, EWIDENCJI I OPRACOWANIA ZBIORÓW  
W jednostce połączono centralne gromadzenie, uzupełnianie i opracowanie książek, 
czasopism i zbiorów specjalnych: 
mgr Urszula Jagodzińska, mgr Liliana Koblenzer, 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 
 
CZYTELNIA Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ:  
dr Jolanta Dybała, mgr Konrad Klukowski, mgr Iwona Krzywińska, mgr Magdalena Lankocz  
 
Na koniec roku 2015 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. 
 

Godziny	udostępniania	
Godziny udostępniania zbiorów były dostosowane do kalendarza akademickiego. Z uwagi na 
konieczność zastępstw i  zapewnienie ciągłości pracy w Oddziale Udostępniania 
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(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. 

Księgozbiór	–	statystyki	gromadzenia	i	opracowania ⃰	
 
 ⃰Ostateczny stan aktywów bibliotecznych zostanie ustalony do końca stycznia  2016 r. po dokonaniu bilansu 
wewnętrznego i potwierdzeniu zgodności zapisów w księgach inwentarzowych z Działem Księgowości.  
 

Gromadzenie	i	uzupełnianie	zbiorów		                  
Ogółem do Biblioteki wpłynęło i zostało objętych ewidencją sumaryczną (książki, 
czasopisma, zbiory specjalne) 1 447 jednostek ewidencyjnych na kwotę 58 078,13 zł    
Łącznie zarejestrowano  187 dokumentów  wpływu (faktury + noty). 
 Struktura zinwentaryzowanego księgozbioru przedstawia się następująco: 
 
 
Książki 
 
(woluminy) 

Czasopisma 
 
(woluminy) 

Zbiory 
specjalne 
(j. inw.) 

Rękopisy 
 
(woluminy)

Kopie 
 
(j. inw.) 
 

DŻS 
 
(j.inw.) 

OGÓŁEM 
 
(j. inw.) 

1 151  172  5 - - 119 
 

1 447 

Źródła	wpływu	księgozbioru		
                                      
A. Kupno: 
Ogółem zakupiono 720 jednostek ewidencyjnych na kwotę 34 984,42 zł, w tym: 
•książki –  617 woluminów o wartości  24 417,75 zł ; 
•czasopisma – 100 woluminów o wartości 10 089,67 zł ; 
•zbiory specjalne –  3 jednostki o wartości 477,00  zł 
W księgach akcesji sumarycznej FBU/OGEO(k) i FBU/OGEO(cz)7100, 
FBU/OGEO(cz)7101 zarejestrowano 97 dowodów wpływu. W zakresie kupna wydawnictw 
zwartych Biblioteka współpracowała z 16 specjalistycznymi księgarniami naukowymi, 
hurtowniami książek i wydawnictwami uczelnianymi. Byli to następujący kontrahenci: 
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Hurtownia Książek AZYMUT; 
Bibliofil; 
Księgarnia Ekonomiczna K. Leki; 
Księgarnia Historyczna; 
Księgarnia Internetowa Kraina Książki; 
Wydaw. Editions Spotkania; 
Wydaw. UŁ; 
Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego 
Heuber/Macmillan; 
Księgarnia „Pegaz”; 
DiG; 
Merlin; 
Sfinks; 
Wydaw. Beata Piętka; 
Omnibus; 
Klub Miłośników Książki. 
 
B. Badania własne: 
Z środków przeznaczonych na badania własne pracowników naukowych zakupiono  
i wprowadzono do zasobu bibliotecznego 276 woluminów na łączną kwotę  14 452,87 zł.  
W księdze akcesji (BW)FBU/OGEO(z) zarejestrowano 23 dowody wpływu. 
 
C. Dary:  
Wpłynęło ogółem 337 jednostek ewidencyjnych na kwotę 5 496,79 zł,  w tym: 
• książki – 177 woluminów na kwotę 3 629,40 zł; 
• czasopisma – 39 woluminów na kwotę 1 608,39 zł;  
· zbiory specjalne – 2 jednostki na kwotę 200,00 zł; 
 DŻS (Dokumenty Życia Społecznego) 119 jednostek inwentarzowych na kwotę 59,00 zł. 
 
 
W księgach akcesji darów FBU/OGEO(d), FBU/OGEO(cz)71020 i FBU/OGEO(cz)71021 
zarejestrowano ogółem 46 dowodów wpływu.  
 
 
D. Wymiana: 
W roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę w zakresie wymiany  wydawnictw 
własnych Filii z innymi bibliotekami uczelnianymi. 
 
1. Przekazano: 
87 woluminów wydawnictw własnych Filii. 
   
2. Otrzymano: 
 114  woluminów na kwotę 3 144,05, w tym: 
- 81 woluminów wydawnictw zwartych o wartości  2 117,25 zł; 
- 33 woluminy wydawnictw ciągłych o wartości  1 026,80 zł. 
W zakresie wymiany aktywnie współpracowano z następującymi instytucjami: 
Biblioteką Górnośląskiej WSP w Mysłowicach; 
Wydawnictwem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach; 
Akademią Pomorską w Słupsku; 
Biblioteką UKSW w Warszawie; 
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Biblioteką Instytutu Prahistorii w Poznaniu; 
Centralnym Archiwum Wojskowym w Warszawie; 
Centralną Biblioteką Wojskową w Warszawie; 
Biblioteką Górnośląskiej WSP w Mysłowicach; 
Biblioteką WSP ZNP w Warszawie; 
Biblioteką UŚ w Katowicach; 
Instytutem Badań Literackich PAN w Warszawie; 
Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi; 
Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu; 
Biblioteka Kórnicką PAN. 
 
 
E. Czasopisma 
Prenumerata bieżąca 
W 2015 roku w prenumeracie bieżącej Biblioteka dysponowała ogółem 105 tytułami gazet  
i czasopism, w tym 102 tytułami czasopism w języku polskim i 3 tytułami w języku 
angielskim:  The Economist, ELT Journal, Busines English Magazine. Czasopisma były 
dostarczane przez: 

 firmę kolporterską GARMOND-PRESS-KRAKÓW (czasopisma polskie); 
 Centralę Handlu Zagranicznego „ARS POLONA” (czasopisma zagraniczne); 
 indywidualnych wydawców periodyków fachowych.  

 
Stan ilościowy zasobu czasopism 
Włączono  172 woluminy czasopism o łącznej wartości  12 724,86 zł, w tym: 
• 19 woluminów o wartości 640,50  zł pochodzących z kupna; 
• 81 woluminów o wartości 9 449,17 zł pochodzących z prenumeraty;  
• 39  woluminów o wartości 1 608,39  zł  otrzymanych w darze; 
• 33 woluminy o wartości 1 026,80 zł otrzymane w drodze wymiany. 
 
Łącznie w księdze akcesji wydawnictw ciągłych FBU/OGEO(cz) zarejestrowano 88 
dokumentów wpływu. 
 
Na dzień 31.12.2015 roku zbiór czasopism liczył 746  tytułów w ogólnej liczbie 7 400 
woluminów. W liczbie tej znajdują się czasopisma aktualnie gromadzone jak i te, które 
gromadzono w całej historii Biblioteki oraz „dekomplety” - roczniki niekompletne. 
 
 

Faktyczny	stan	księgozbioru⃰		
 
* wartość faktyczna po ubytkach 
 
 Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi ogółem 118 625 jednostek 
ewidencyjnych, o wartości 2.371.139,51  zł w tym: 

 książki   –   107 608 woluminów, o wartości 1.954.466,21 zł; 
 czasopisma – 7 400 woluminów, o wartości 355.517,59 zł; 
 zbiory specjalne nieelektroniczne -  2 152 jednostek, o wartości 30.860,50; 
 zbiory specjalne elektroniczne –  429  jednostek, o wartości 27.042,41; 
 rękopisy –  37 woluminów, o wartości 903,00 zł; 
 kopie – 999 jednostek, o wartości 2.349,80 zł  
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Szczegółowe wielkości dla poszczególnych zapisów inwentarzowych  wykazuje poniższe 
zestawienie. 
 

Rodzaj zbiorów Stan na 31 grudnia 2015 r. 
Książki 

(woluminy) 
 
 
 
 
 

107 608 

inwentarz główny 73 235 

inwentarz 
pomocniczy 

25 652 

inw. ”W” zbiorów 
wydzielonych 

7 309 

inw. „G” zbiorów 
wydzielonych 
 

 
1 412 

 
Czasopisma 
(woluminy) 

 

 
7 400 

 
 

Zbiory specjalne 
(j. inw.) 

 
 

 
 
 
 
 

2 581 

kasety wideo 173 
 CD 429 
taśmy 
magnetofonowe 

409 

mapy 82 
plany 3 
atlasy 42 
ikonografia 42 
DŻS 1 401 

Rękopisy** 37 
Kopie 999 

** prace doktorskie, prace magisterskie 
                          

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

 uzupełnieniu bazy katalogu elektronicznego o opisy zbiorów retrospektywnych; 
 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 2015 roku opracowano formalnie i rzeczowo*: 
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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 

 
2 030 

1 151 505 1656 369 - 369 5 - 5 
 
*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 116 442 egzemplarze zbiorów, co stanowi około 99,8% 
całości zasobu Biblioteki. Poza katalogiem komputerowym znajdują się Dokumenty Życia 
Społecznego. 
2. W 2015 roku baza katalogu komputerowego została uzupełniona o 505 egzemplarzy 
wydawnictw retrospektywnych. 
3. Łącznie opracowano alfabetycznie i rzeczowo 2 030 jednostek  zbiorów. 
W roku sprawozdawczym do katalogu komputerowego wprowadzono 1 922  rekordy opisów 
bibliograficznych: 

 książki –1 544 rekordy; 
 czasopisma – 374 rekordy; 
 zbiory specjalne – 4 rekordy. 

Na konie 2015 r. w katalogu komputerowym znajduje się 92 161 rekordów: 
 książki – 74 947 rekordów; 
 czasopisma – 16 605 rekordów; 
 zbiory specjalne – 609 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 
 

872 - - 

Czytelnia  
 

279 5 172 

 
Łącznie: 

 

 
1 151 

 
5 

 
172 
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Efekty	działalności	w	zakresie	czytelnictwa	i	udostępniania	zbiorów		

Wypożyczalnia		
W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bazie  376  nowych czytelników. 
Usunięto z bazy 403 czytelników. 
Baza wykazuje ogółem 2 255 kont czytelniczych, w tym: 

 konta aktywne⃰ – 1 414; 
 konta nieaktywne⃰⃰⃰ ⃰– 841. 

 
⃰  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 
31.12.2015 
 

 Kategorie czytelników Liczba osób 
Studenci stacjonarni 1003 

Studenci niestacjonarni 151 
Pracownicy administracji 67 

Pracownicy naukowi 178 
Emeryci 6 

Doktoranci 9 
RAZEM 1 414 

 
 
 
B. Stan bazy czytelników-studentów z podziałem na kierunki  i rodzaj studiów 

Kierunek 
 

Stacjonarni Niestacjonarni  
 

Ekonomia 178 16 
Filologia 
angielska 

166 15 

Filologia polska 59 2 
Historia 85 12 
Pedagogika 448 167 
 
Stosunki 
międzynarodowe

 
124 

 
24 

Zarządzanie 152 118 
Bezpieczeństwo 
narodowe 

274 99 

 
OGÓŁEM:

 
1 486 

 
453 

 
C. Aktywność czytelnicza: 

 wypożyczono 14 036 pozycje, przeciętna dzienna wypożyczeń - 56 egzemplarzy; 
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 zwrócono 14 281 pozycji, przeciętna dzienna zwrotów - 56 egzemplarzy; 
 ogólna liczba złożonych zamówień 16 583, w tym niezrealizowanych  2 210; 
 ogółem Wypożyczalnię odwiedziło 8 178 użytkowników, średnia dzienna 

odwiedzin -  32 osoby; 
 
D. Dodatkowe prace: 

 wysłano 20   upomnień pisemnych o zwrot książek i zapłatę należności pieniężnych 
do czytelników dłużników; 

 wykonano 32 połączenia telefoniczne przypominające o terminie zwrotu książek; 
 wysłano 60 powiadomień e-mail  informujących o zaległościach wobec Biblioteki; 
 sporządzono 37 protokołów informujących o stanie wdrożonych procedur 

windykacyjnych, które sukcesywnie przekazywano do Kielc; 
 zakończono 19 spraw; 
 wysłano 191 powiadomień o rezerwacjach czytelniczych; 
 wyselekcjonowano i przygotowano książki do naprawy introligatorskiej; 
 wprowadzono do bazy ZSI 595 przypisów dokumentujących stan należności 

bibliotecznych; 
 przeglądano i weryfikowano elektroniczną i papierową bazę czytelników – 

sprawdzono ponad 160 indywidualnych kont czytelniczych; 
 sporządzono 2 protokoły książek zagubionych przez czytelników;  
 sporządzano protokoły książek przekazanych z magazynów Wypożyczalni  do 

Czytelni: 
 zorganizowano 8  wystaw tematycznych; 
 udzielono 2 267 informacji bibliotecznych i katalogowych; 
 zrealizowano 49 kwerend bibliograficznych na żądanie wykładowców i studentów; 
 przejrzano, poprawiono i uzupełniono ponad 5 tysięcy opisów książek z księgozbioru 

dydaktycznego. 

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: 59, w tym; 
- do bibliotek krajowych: 59 
- do bibliotek zagranicznych: - 

 sprowadzono ogółem  166 pozycji, w tym:  
    - książki -  143 woluminy, 

          - kserokopie – 5,  
          - mikrofilmy – 9 tytułów  
          - kopie elektroniczne - 9 

 liczba złożonych zamówień na  zbiory własne: 1 
W roku sprawozdawczym w zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych wprowadzono nową 
usługę - Cyfrową Wypożyczalnię Międzybiblioteczną Książek i Czasopism Naukowych 
ACADEMICA. W systemie zarejestrowano 14 osób. 
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,  
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Biblioteką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Biblioteką Jagiellońską, 
Biblioteką Kórnicką: Biblioteką PAU i PAN w Krakowie; Główną Biblioteką Lekarską w 
Warszawie.  
 

Udostępnianie	prezencyjne	i	działalność	informacyjna		
Czytelnia z Informacją Naukową 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 prezencyjnego* 
 
 *księgozbiór przeznaczony do udostępniania na miejscu znajduje się w dwóch magazynach, w budynkach 
dydaktycznych A i B 
 
Ogółem w Czytelni znajduje się 33 755  jednostek zbiorów, w tym: 

 wydawnictwa zwarte –  23 737 woluminów; 
 czasopisma – 7 400 woluminów; 
 zbiory specjalne i rękopisy  – 2 618 jednostek inwentarzowych. 

 
B. Statystyka odwiedzin i udostępnień:  

 liczba odwiedzin:  4 234; 
 liczba czytelników (gości) spoza Uczelni – 35; 
 udostępniono na miejscu: 11 061 jednostek zbiorów, w tym: 

          - książki:  4 417 woluminów, 
          - czasopisma oprawne: 1 545 woluminów, 
          - czasopisma nieoprawne: 1 931 egzemplarzy, 
          - dokumenty elektroniczne: 105 jednostek, 
          - kasety magnetofonowe: 19 kaset, 
          - mapy: 74, 
          - DŻS (Dokumenty Życia Społecznego): 1 
          - prace magisterskie: 332. 

 z zasobów internetowych skorzystało: 350 osób; 
 liczba udzielonych informacji katalogowych i bibliotecznych: 2 902. 

 
C. Działalność informacyjna 

Usługi informacyjne: 
 83 osoby skorzystały z Wi-Fi; 
 sporządzono 29 kwerend bibliograficznych; 
 wprowadzono 21 aktualizacji na  stronie domowej www; 
 udostępniono 5 haseł indywidualnych do czytelni internetowej IBUK; 
 zamieszczono 5 fotorelacji z wystaw; 
 zamieszczono 4 wykazy nowości bibliotecznych. 
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D. Inne prace 
 do księgozbioru prezencyjnego wprowadzono ogółem 650 jednostek inwentarzowych 

nowości, w tym: 
          - książki - 354 woluminy, które opracowano formalnie i rzeczowo oraz nadano im       
symbole lokalizacji działowej; 
          - czasopisma - 172 woluminy; 
          - zbiory specjalne elektroniczne - 2  jednostki; 
          - mapy - 3 
          - DŻS - 119 jednostek. 

 na bieżąco porządkowano i sprawdzono poprawność  układu księgozbioru; 
 w lipcu dokonano reorganizacji magazynów, wycofano do magazynu czytelni w 

budynku B 534 woluminy książek; 
 wprowadzono do bazy ZSI 128 przypisów dokumentujących stan należności 
bibliotecznych. 

 

ZARZĄDZANIE	ZBIORAMI		
Ubytki 
Kontynuowano selekcję księgozbioru - odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 13 
woluminy druków zwartych (1 protokoły) na kwotę 280,68. 
Gospodarka drukami zbędnymi 
Przygotowano ofertę dubletów w ramach wymiany międzybibliotecznej: 1 protokołów 
zawierający 75 woluminów pozycji zwartych oraz 18 woluminów czasopism. W zakresie 
wymiany dubletów Biblioteka współpracowała z 7 instytucjami: Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Piotrkowie Tryb., Biblioteka PAN w Kórniki, Książnicą Pomorską, PWSZ w 
Lesznie, Biblioteką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Biblioteka 
Uniwersytecką w Kielcach, Główną Biblioteką Wojskową w Warszawie. 
Kontrola księgozbioru 
W okresie od 1 lipca 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. dokonano kontroli  księgozbioru 
głównego w przedziale numerów inwentarzowych : 50 001 – 73 500. Skontrum 
przeprowadzono przy pomocy arkuszy kontrolnych, w łącznej liczbie 24 arkuszy oraz  księgi 
inwentarzowej – wersja elektroniczna oraz komputerowej bazy książek wypożyczonych z 
Biblioteki. Tegoroczne skontrum zakończyło kompleksowy plan kontroli księgozbioru  
przyjęty na lata 2009-2015. 

Konserwacja księgozbioru 
W 2015 r. Biblioteka otrzymała kwotę w wysokości 2 446 zł z przeznaczeniem na usługi 
introligatorskie. W ramach uzyskanych  środków dokonano naprawy introligatorskiej 40 wol. 
książek oraz wykonano 140 sztuk okładek na roczniki czasopism. 

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; 
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 2 kopiarek; 
 2 skanerów; 
 2 drukarek. 

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

 11 komputerów w zakresie gromadzenia i opracowania; 
 2 komputery do ewidencji czytelników i udostępnień; 
 1 komputer w zakresie prac administracyjnych.  

Liczba komputerów użytkowanych w Bibliotece – 35. 
 

SZKOLENIA	BIBLIOTECZNE		
Kontynuowano szkolenia biblioteczne w formie tradycyjnego wykładu i ćwiczeń dla 
wszystkich studentów pierwszego roku. Od października do grudnia  2015 roku zrealizowano 
26 godziny zajęć dydaktycznych dla 13 grup studenckich, tj. 272 studentów. 
  

WYSTAWY		
Biblioteka organizowała wystawy: tematyczne, prezentujące ciekawe zbiory, okolicznościowe 
uświetniające ważne wydarzenia o charakterze państwowym i lokalnym. Fotogalerię 
umieszczano na stronie internetowej Biblioteki. 
W 2015 roku zorganizowano następujące ekspozycje: 
 
Wypożyczalnia: 
• Dziecko w literaturze pedagogicznej [czas prezentacji : 1.01.2015-30.01.2015]; 
• Zagrożenia współczesnego świata przegląd nowości [czas prezentacji: 30.01.2015-
03.03.2015]; 
• Polska – Rosja – Ukraina : trudne sąsiedztwo  [czas prezentacji: 03.03.2015-
07.04.2015]; 
• Literacki obraz przestrzeni społeczno-kulturowej. Piotrkowska polonistyka 
[czas prezentacji: 07.04.2015-11.05.2015] ; 
• Partie polityczne i system partyjny w Polsce [czas prezentacji: 11.05.2015-
30.06.2015; 

 Migracje. Uchodźcy. Wielokulturowość  [czas prezentacji: 1.09.2015-26.10.2015]; 
 Media w edukacji  [czas prezentacji: 26.10.2015-30.11.2015]; 
 Pedagogika zdrowia [czas prezentacji: 01.12.2015-31.12.2015]. 

 
Czytelnia : 

 Powstanie styczniowe 1863 r. [czas prezentacji: styczeń 2015]; 
 Nie pamiętam tytułu, ale książka była czerwona [czas prezentacji: styczeń/luty 

2015]; 
 Literatura faktu [czas prezentacji: styczeń/luty 2015] 
 Żołnierze Wyklęci – zapomniani bohaterowie [czas prezentacji : marzec 2015]; 
 52 książki w 52 tygodnie  [czas prezentacji: marzec/czerwiec 2015]; 
 Katyń – Polska Golgota Wschodu [czas prezentacji: kwiecień 2015]; 
 Dzień Bibliotekarza i Bibliotek [czas prezentacji: maj 2015]; 
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 Odwiedź Bibliotekę i wygraj książkę. Konkurs dla czytelników  [czas prezentacji 
maj/czerwiec 2015]; 

 Władysław Bartoszewski (1922-2015)  [czas prezentacji: maj 2015]. 
 Leopolis Semper Fidelis – Lwów zawsze wierny Tobie Polsko [czas prezentacji: 

maj/czerwiec 2015]; 
 35 lat NSZZ „Solidarność” [czas prezentacji: wrzesień 2015]; 
 Polscy laureaci Nagrody Nobla [czas prezentacji: wrzesień/grudzień 2015]; 
 97 rocznica Odzyskania Niepodległości [czas prezentacji: listopad/grudzień 2015]; 

Wystawy całoroczne: 
 2015 rokiem Jana Długosza  
 2015 rokiem Teatru Narodowego 

 

KONFERENCJE,	PUBLIKACJE,	SZKOLENIA	
 

dr Jolanta Dybała, bibliotekarz 

A. Szkolenia 

Wyjazd szkoleniowy w ramach programu  Erasmus: 

20-24 kwietnia 2015 r., biblioteki Università degli Studi di Messina, Włochy 

 B. Publikacje: 

1. Keep Calm... i odwiedź Barter Books / Dybała Jolanta, „Poradnik Bibliotekarza” nr 2 

(779), 2015, s. 20–22. 

2. Stworzenie kobiety w rozumieniu Jana Chryzostoma/ Dybała Jolanta (oddane do druku        

w „Rocznik Biblioteki UJK”). 

3. Biblioteki Università degli Studi di Messina – sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego 

w ramach programu Erasmus/ Dybała Jolanta,  (oddane do druku w „Rocznik 

Biblioteki UJK”). 

4. Chleb nieodpowiedni dla chrześcijan: moralne zalecenia Klemensa Aleksandryjskiego 

w konfrontacji z naukowymi ustaleniami Galena/  Maciej Kokoszko, Jolanta Dybała, 

Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka, (oddane do druku w „Vox Patrum”). 

5. Dieta mnichów syryjskich. Komentarz do terminu artos kachrydias (¥rtoj kacrud…aj) 

w Historia religiosa Teodoreta z Cyru / Maciej Kokoszko, Jolanta Dybała, Krzysztof 

Jagusiak, Zofia Rzeźnicka,  (oddane do druku w „Biblica et Patristica Thoruniensia”). 

C. Konferencje: 

   1. Spotkanie Sekcji Patrystycznej pt. „Kobieta w historii zbawienia”,  
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    Miejsce: Częstochowa, 21-23 września 2015. 

    Wygłoszony referat:  

    Wdowy u Jana Chryzostoma. 

 

mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany 

A. Konferencje: 

1. „Bezpieczeństwo w Bibliotece II” 
XXXII Forum Bibliotekarzy  
Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie. 
Miejsce: 
Chorzów, 30 stycznia 2015 r. – Wyższa Szkoła  Bankowa, Wydział Zamiejscowy 
w Chorzowie. 

                 Uczestnictwo potwierdzone Certyfikatem. 

2.  „Zarządzanie zasobami niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy” 
IX Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek. 
Organizator:  
Biblioteka Główna UG; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
Miejsce: Gdańsk, 14-15 maja 2015 r. – Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
Wygłoszony referat:  
Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem jako instrumenty wspomagające 
doskonalenie biblioteki akademickiej – rozwiązania zastosowane w Bibliotece 
Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach/ Urszula Franas-
Mirowska, Karolina Wicha. 
 

3. „Niematerialne zasoby bibliotek oraz udział bibliotekarzy w ich tworzeniu” 
VII Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich 
Organizator: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich; Dolnośląska Biblioteka 
Pedagogiczna. 
Miejsce: Wrocław, 20 listopada 2015 r. - Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna 
we Wrocławiu. 
Wygłoszony referat:  
Profil osobowościowy współczesnego bibliotekarza w aspekcie budowania 
zasobów niematerialnych biblioteki. 
 

B. Publikacje (artykuły recenzowane): 

1. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem jako instrumenty wspomagające doskonalenie 
biblioteki akademickiej – rozwiązania zastosowane w Bibliotece Uniwersyteckiej 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach/ Urszula Franas-Mirowska, Karolina Wicha 
[w]: Materiały konferencyjne IX Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie i Organizacja 
Bibliotek. 
2. Profil osobowościowy współczesnego bibliotekarza w aspekcie budowania zasobów 
niematerialnych biblioteki, [w]: Materiały konferencyjne VII Konferencji Korporacji 
Bibliotekarzy Wrocławskich/ Urszula Franas-Mirowska. 
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mgr Agnieszka Rogozińska, st. bibliotekarz 

A. Publikacje: 

1.   Kształt granicy zachodniej odradzającej się Rzeczpospolitej w myśli politycznej obozu 
piłsudczykowskiego (1914-1918), [w:] „Polityka i Bezpieczeństwo”, t. 5, 2014, s. 91-100. 
 
 Cele i zadania państwa w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego (1918-1939), [w:] 

„Myśl polityczna i ustrojowa II Rzeczpospolitej. Materiały konferencyjne”, Kraków 2015  
[w druku]. 

 
 Oceny bezpieczeństwa wschodniej granicy Rzeczpospolitej w myśli politycznej obozu 

piłsudczykowskiego (1918-1939), [w:] „Polska – Rosja: dlaczego trudne sąsiedztwo. 
Materiały konferencyjne”, Kielce 2015 [w druku]. 

 
 János Esterházy : węgiersko-polski męczennik,  Molnár Imre, Zombori István, red., 

Budapest; Warszawa: Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközössége, Fundacja 
Historia Ecclesiastica Hungarica, 2015, ss. 154 [rec.], [w:] „Niepodległość. Czasopismo 
poświęcone najnowszym dziejom Polski”, t. LXVI  (66), 2015, s. 270-276, 

 
 Ocena bezpieczeństwa państwa w myśli politycznej obozu piłsudczykowskiego  

(1921-1939), [w:] „Bezpieczeństwo militarne Polski (1918-1945). Materiały 
konferencyjne", Siedlce 2015 [w druku]. 

 

 
Piotrków Trybunalski, dnia 4 stycznia 2016 r. 
 

Sporządziła: 
mgr Urszula Franas-Mirowska 

 
Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej 

ds. Filii Biblioteki Uniwersyteckiej  
w Piotrkowie Trybunalskim 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Sprawozdanie z działalności 2015 Biblioteka
	Sprawozdanie_Filia Biblioteki_2015

