Sprawozdanie z działalności
Biblioteki Uniwersyteckiej
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
za rok 20171

Spis treści

strona

Uwagi wstępne ........................................................................... 2
I.

Statystyki gromadzenia i opracowania zbiorów .................................... 4
1. Stan ilościowy zbiorów .............................................................. 4
2. Wartość pozyskanych zbiorów ..................................................... 4
3. Opracowanie zbiorów ............................................................... 4

II.

Czytelnictwo i udostępnianie .......................................................... 7

III.

Struktura i pracownicy ................................................................ 11

IV.

Działalność naukowa, dydaktyczna i wydawnicza ................................ 13

V.

Przygotowane i złożone projekty oraz realizowane zadania ze środków
zewnętrznych ........................................................................... 14

VI.

Infrastruktura informatyczna ......................................................... 19

VII. Publikacje pracowników .............................................................. 20
VIII. Konferencje, sympozja, seminaria, spotkania naukowe i kulturalne,
udział w projektach oraz inne szkolenia ........................................... 24
IX.

Wystawy ................................................................................. 29
Uwagi końcowe ...........................................................................30

Kielce 2018
1 Sprawozdanie z działalności Filii Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach za rok 2017 stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

Uwagi wstępne
Zadania zaplanowane do zrealizowania w 2017 r. dotyczące gromadzenia
i udostępniania zbiorów oraz dostępu do informacji naukowej zostały zrealizowane.
Ważnym obszarem działalności Biblioteki była też realizacja zadań z zakresu
działalności upowszechniającej naukę. Na ten cel Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego przekazał w 2017 r. ponad 300 000,00 zł (umowa nr 516/P-DUN/2016 oraz
nr 635/P-DUN/2017).
Zgodnie z założeniami planu, w ramach budżetu, kupowano nowości
wydawnicze i uzupełniano księgozbiór o wydawnictwa wielotomowe czy seryjne,
nabywano publikacje regionalne. Prowadzono selekcję i wprowadzanie darów,
wprowadzanie i wymianę dubletów. Do księgozbioru wpłynęło łącznie 8971
egzemplarzy druków zwartych. Kupowano publikacje w hurtowniach, u wydawców
i od osób prywatnych (od osób prywatnych głównie materiały z kategorii zbiorów
specjalnych i regionalia). Poddano selekcji i wprowadzono do księgozbioru dary
po zmarłych profesorach – pracownikach Instytutu Badań Literackich: A. BrodzkiejWald (720 vol.) i J. Maciejewskim (1094 vol.). Druki zbędne trafiły do katalogu
dubletów. Z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk otrzymaliśmy w
bieżącym roku kilkaset egzemplarzy książek, z których część uzupełniła nasz
księgozbiór, a pozostała część materiałów została przekazana do Instytutu
Dziennikarstwa i Informacji UJK. Dary otrzymane od prof. W. Szostaka w 2016 roku
również zostały opracowane (263 vol). Ostatecznie zakończono selekcję daru
„Czytelnik” i wprowadzono do zbiorów jeszcze 256 egz. Pozostałe dary pochodziły
od
kadry
naukowej
naszej
uczelni,
a
darczyńcami
byli:
prof. K. Bracha, dr T. Pawłuszko, dr M. Mochoń, prof. J. Król, prof. W. Saletra,
prof. E. Trafiałek, prof. J. Szczepański, dr K. Kaleta, prof. G. Miernik.
Za pośrednictwem prof. T. Polańskiego trafiły do nas, podarowane przez
prof. M. Bernhard z UJ, teksty literatury starożytnej. Ambasada Finlandii przekazała
do kolekcji nordyckiej kilkadziesiąt voluminów. W ramach prac nad skontrum
księgozbioru, zakończono wczytywanie do pliku „Skontrum” książek
z zakresu sygnatur 1-225500. Do końca stycznia przewiduje się złożenie protokołu
końcowego, a tym samym zakończenie skontrum wszystkich druków zwartych
i zbiorów specjalnych. W związku z porządkowaniem zbiorów, z powodu złego stanu
technicznego lub zagubienia przez czytelników, 120 pozycji z inwentarza głównego
poddano ubytkowaniu. Baza druków zbędnych i dubletów powiększona została o 2858
egzemplarzy. Natomiast w drodze wymiany z innymi bibliotekami, instytucjami
i osobami prywatnymi z bazy wykreślono ok. 7400 voluminów. W wyniku
zintensyfikowania wysyłki, zaistniała konieczność przesunięcia, a tym samym
scalenia tego księgozbioru. Podjęto również decyzję o obciążeniu kosztami wysyłki
(przesyłek powyżej 2 kg) bibliotek, które zamawiają publikacje. Niektóre instytucje,
jak np. Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska organizują transport
we własnym zakresie.
Podjęto szereg działań w obszarze nauki, edukacji i kultury mających na celu
promocję Biblioteki wśród społeczności akademickiej oraz mieszkańców regionu
świętokrzyskiego. Jednym z nich było zorganizowanie 20.06.2017 roku imprezy
kulturalno-edukacyjnej „III Świętojańskie Spotkania”. W trakcie imprezy odbyły
się: prelekcja na temat życia i twórczości Jana Kochanowskiego, pogadanka
o zwyczajach nocy świętojańskiej, głośne czytanie „Pieśni świętojańskiej
o Sobótce”, warsztaty z wyplatania wianków z polnych kwiatów i ziół, gry i zabawy
staropolskie.
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Biblioteka była współorganizatorem dwóch ogólnokrajowych konferencji
naukowych: „Sztuka w Świętokrzyskiem w XIX i XX wieku”(23.11.2017 r.) oraz
„Reformacja w Małopolsce w starodrukach i historiografii” (27.11.2017 r.). Do
sukcesów zaliczyć należy niewątpliwie wystawę pt. „500 lat Reformacji”
przygotowaną przez Konsulat Generalny RFN w Krakowie. Wernisaż wystawy odbył
się 9.11.2017 r. w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej. W wydarzeniu wzięła udział
m.in. Ursula Maier, konsul z Konsulatu Republiki Federalnej Niemiec
w Krakowie.
Starano się wychodzić naprzeciw potrzebom Użytkowników nie tylko
w zakresie dostępu do najnowszej literatury. Ukierunkowanie na czytelnika wyraża
się m .in. w kontynuowanej akcji oprowadzania grup zorganizowanych po gmachu
i prezentowaniu funkcjonalności Biblioteki. Oprowadzono łącznie 1472 osoby
w 81 zorganizowanych grupach wycieczkowych (nastąpił trzykrotny wzrost
w stosunku do 2016 r.). 1826 użytkowników spoza UJK (nie będących
studentami, doktorantami, pracownikami) skorzystało w roku 2017 z oferty
Biblioteki Uniwersyteckiej (z wyłączeniem korzystania z księgozbioru). Ważne
w tym kontekście jest dokładanie ciągłych starań o jak najlepsze zorganizowanie dla
Czytelnika dostępu do zasobów bibliotecznych m. in. poprzez przygotowanie
w strefach wolnego dostępu komunikatów w języku angielskim. Starając się
popularyzować Bibliotekę wśród obecnych i przyszłych studentów UJK
współpracowano z Działem Nauki i Współpracy z Zagranicą UJK oraz Biurem
Wymiany Studentów i Doktorantów UJK. W ramach tej drugiej współpracy
zorganizowano m.in. 8 wizyt w Bibliotece młodzieży (wraz z rodzicami) z Centrum
Edukacyjnego Leader Study z partnerskiego miasta Winnica na Ukrainie oraz
zorganizowano Orientation Days w Bibliotece dla studentów z zagranicy, między
innymi z Ukrainy, Hiszpanii, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Chin, Włoch, Gruzji.
8 maja Bibliotekę odwiedziło 50-cioro dzieci z Przedszkola Naukowego Mini College
w Kielcach. Przedszkolaki oprócz zwiedzania wzięły udział w ciekawym
przedstawieniu przygotowanym przez pracowników Biblioteki - obejrzały
inscenizację bajki "Okulary" Juliana Tuwima. 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.
Stale dążymy do organizowania i czynnego uczestnictwa w wielu różnych
wydarzeniach o charakterze promocyjnym, kulturalnym czy oświatowoedukacyjnym, przez co pogłębiana jest współpraca ze środowiskiem. W roku
2017 Biblioteka zorganizowała lub była współorganizatorem 52 wydarzeń
o charakterze naukowym, edukacyjnym i kulturalnym. Do ww. przedsięwzięć
Biblioteka pozyskała w ramach współpracy partnerów - sponsorów: "Społem"
Powszechna Spółdzielnia Spożywców, Piekarnia Białogon, Uzdrowisko Busko-Zdrój S.
A., P.P.U.H. "D.W.A" s.c., PHT SUPON Sp. z o.o. Firmy przekazały zarówno środki
finansowe jak i rzeczowe.
Niezmiennie 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.
Wszystkie zadania Biblioteki zostały zrealizowane w ramach planu rzeczowofinansowego.
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I. STATYSTYKI GROMADZENIA I OPRACOWYWANIA ZBIORÓW:
1. Stan ilościowy zbiorów:
W 2017 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej:
8 971 egzemplarzy wydawnictw zwartych, w tym:
o 3 707 uzyskanych drogą kupna z środków własnych
o 5 264 uzyskanych poprzez dary
550 roczników wydawnictw ciągłych, w tym:
o
394 egz. wydawnictw regularnych polskich
122 egz. wydawnictw nieregularnych polskich
o
23 czasopisma zachodnie
o
o
11 czasopism rosyjskich
504 roczniki czasopism uzyskanych poprzez dary
253 jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych
W tym samym czasie ubytkowano:
121 egz. z inwentarza głównego wydawnictw zwartych
122 roczniki z księgi inwentarzowej wydawnictw ciągłych
Stan zbiorów na dzień 31.12.2017 r. wynosił:
500 652 egz. wydawnictw zwartych
70 578 roczników wydawnictw ciągłych
11 142 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych
Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w roku 2017 wynosiła:
550 tytułów w tym:
o 516 tyt. czasopism polskich
o 34 tyt. czasopism zagranicznych
2. Wartość pozyskanych zbiorów:
Ogółem wartość księgozbioru uzyskanego drogą zakupu oraz darów wyniosła:
417 869,57 zł w tym:
o 145 086,01 zł, zakup wydawnictw zwartych
o 175 084,90 zł zakup wydawnictw ciągłych, w tym:
 78 733,70 zł wyd. polskie
 96 351,20 zł wyd. zagraniczne
o 97 698,66 zł dary
Na oprawę i konserwację księgozbioru wydatkowano:
36 349,00 zł w tym:
o 4 123,00 zł oprawa
o 32 226,00 zł konserwacja (środki MNiSW)
Na zakup e-źródeł przeznaczono:
125 278,48 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
4

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. W br. wdrożono
nowe zadania dotyczące opracowania formalnego:
1. Tworzenie rekordów analitycznych dla dokumentów niesamoistnych
wydawniczo (takich jak artykuły, pojedyncze prace, referaty itp.) zawartych
w publikacjach autorstwa pracowników naukowych UJK.
2. Automatyczne pobieranie wszystkich plików z rekordami analitycznymi
z serwera Centrum NUKAT (niezależnie od autorstwa), do których, wcześniej
dla rekordu macierzystego zostało dodane siglum Biblioteki i wgranie ich
do bazy bibliograficznej katalogu lokalnego Biblioteki.
Statystyka z zakresu współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach z
Centrum NUKAT za rok 20171
Rekordy bibliograficzne
Rekordy wprowadzone nowe do bazy NUKAT – łącznie 7 794
w tym:
 wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne - 2 731
 wydawnictwa ciągłe – 13
 rekordy analityczne – 5 050





Rekordy skopiowane z katalogu NUKAT do bazy Aleph – łącznie 29 325
w tym:
wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne (kartografia, płyty CD, druki
muzyczne, ikonograficzne, filmy) - 12 701
wydawnictwa ciągłe - 268
rekordy analityczne – 16 356

Rekordy haseł wzorcowych
Rekordy wprowadzone nowe do bazy NUKAT – łącznie 4 876
w tym:
 Hasła osobowe, korporatywne (instytucje) - 591
 Hasła przedmiotowe słownikowe – 194
 Hasła przedmiotowe rozwinięte – 2 335
 Tytuły ujednolicone - 130
 Tytuły serii - 43
 Nazwa/tytuł - 1583
Stan bazy NUKAT dla Biblioteki Uniwersyteckiej od początku współpracy2
Rekordy bibliograficzne skopiowane z katalogu NUKAT do katalogu Biblioteki287 166 w tym:
 Liczba rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych – 263 725
1
2

Podstawa obliczeń –http://centrum.nukat.edu.pl/pl/statystyki – (31.12.2017).
Źródło: http://centrum.nukat.edu.pl/pl/statystyki - (31.12.2017).
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Liczba rekordów wydawnictw ciągłych – 6 555
Liczba rekordów analitycznych – 16 886

Rekordy haseł wzorcowych skopiowane z katalogu NUKAT do katalogu Biblioteki –
472 0113 w tym:
 Liczba rekordów w bazie PUK 10 - (baza rekordów haseł wzorcowych typu
formalnego, w tym uniwersalnego) – 256 408 (przyrost o 21 608 rekordy).
 Liczba rekordów w bazie PUK 11 - (baza rekordów haseł przedmiotowych
słownikowych) – 28 152 (przyrost o 1 139 rekordów)
 Liczba rekordów w bazie PUK 16 - (baza rekordów haseł przedmiotowych
rozwiniętych) – 187 451 (przyrost o 13 263 rekordy)
Rekordy bibliograficzne utworzone w Bibliotece: 39 427
w tym:




Liczba rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych – 34 056
Liczba rekordów bibliograficznych wydawnictw ciągłych – 281
Liczba rekordów analitycznych – 5 090

Rekordy haseł wzorcowych utworzone w Bibliotece: 35 570
w tym:







Hasła osobowe, korporatywne (instytucje) - 11 991
Hasła przedmiotowe słownikowe – 950
Hasła przedmiotowe rozwinięte - 18 564
Tytuły ujednolicone – 1 672
Tytuły serii - 750
Nazwa/tytuł – 1 643

Łącznie w bazie katalogu Biblioteki znajduje się 759 177 rekordów zgodnych
z katalogiem NUKAT.
Uprawnienia do aktywnego współkatalogowania w ramach współpracy z Centrum
NUKAT posiada 17 bibliotekarzy. W 2017 r. p. Edyta Brylska-Szmidt przejęła funkcję
koordynatora współpracy pomiędzy NUKAT a Biblioteką Uniwersytecką
w Kielcach (w związku z odejściem na emeryturę dotychczasowego koordynatora).
Pani Katarzyna Król-Golda została osobą współodpowiedzialną za kontakty z centrum
NUKAT. Dwie nowe osoby uzyskały uprawnienia do katalogowania w Katalogu NUKAT:
- Renata Hatys – w zakresie wprowadzania rekordów bibliograficznych
- Wioleta Kowalik – w zakresie katalogowania w języku KABA
11.10.2017 r. przeprowadzono porównanie baz NUKAT i Aleph, które pozwoliło na
wyeliminowanie wszelkich różnic pomiędzy katalogami.
Oddział Informacji Naukowej:
W roku 2017 w Oddziale Informacji Naukowej prowadzone były głównie prace bieżące
tj. informacja katalogowa, bibliograficzna, faktograficzna i rzeczowa; nie tylko
3

Źródło: Inf. z użyciem skryptu: zawiera pole 010 - (31.12.2017).
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osobiście ale też przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu, formularza
kontaktowego dostępnego na stronie www oraz kanału chat. Na bieżąco
przyjmowano, kodowano i włączano do zasobu bibliotecznego nowości wydawnicze.
Z powodu bardzo niewielkiego wykorzystania zlikwidowano dwa stanowiska
przeznaczone do udostępniania systemu BN Academica (pozostały dwa stanowiska).
W ramach pracy Oddziału sporządzono kilkanaście analiz bibliometrycznych, głównie
na potrzeby doktorantów WLiNoZ (na nowo opracowanym formularzu).
W celu ułatwienia Użytkownikom korzystania z księgozbioru wydzielono nowe znaki
ZWD i dokonano przesunięcia całego księgozbioru. Przekazano do Czytelni
Pedagogicznej kilkaset katalogów wystaw i podjęto decyzję o nieprzyjmowaniu do
zasobu tego typu wydawnictw (najczęściej są to kilkustronicowe wydawnictwa
o znikomej przydatności dla Użytkowników księgozbioru OIN; zdecydowanie większe
wykorzystanie tych zbiorów będzie miało miejsce w Czytelni Pedagogicznej).
W związku z powrotem do pracy w połowie roku Wiolety Kowalik wznowiono
tworzenie Bibliografii UJK w prasie.
Jesienią Czytelnia Multimedialna wykorzystywana była do prowadzenia zajęć przez
pracownika WPiA (w związku z remontem tego wydziału). W czytelni OIN odbywały
się również (sporadycznie) zajęcia ze studentami prowadzone przez pracowników
Wydziału Humanistycznego.
Użytkownicy Biblioteki mają dostęp do wszystkich czasopism elektronicznych
dostępnych w ramach tzw. licencji krajowej (Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell),
a także narzędzi Web of Science i Scopus.
Oddział Zbiorów Specjalnych:
W zakresie zbiorów specjalnych w roku 2017, materiały uzyskiwano drogą darów
i kupna. Opracowano wpływające dokumenty i materiały. Dokonano selekcji oraz
uporządkowania zbioru dokumentów życia społecznego ze szczególnym
uwzględnieniem materiałów wielkoformatowych. Opracowano archiwum prof.
Wacława Urbana. Organizowano wystawy (spis podany oddzielnie) w Galerii
Uniwersyteckiej oraz koordynowano prace redakcyjne i korektorskie publikowanych
materiałów dotyczących organizowanych wystaw. Wykonywano oprawę graficzną
(afisze, plakaty, zaproszenia, programy, ulotki) do wystaw, konferencji, spotkań
i innych imprez organizowanych w Bibliotece oraz strony internetowe wystaw.
Odwiedzin (ogółem) w czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych: 277 osób
Udostępniono (ogółem): 2 626 jednostek i zespołów.

II. CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE:
W roku 2017 oddziały udostępniające księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej
pracowały przez okres 10,5 miesiąca. Sierpień oraz druga połowa grudnia były
miesiącami urlopowymi (zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 35/2017).
Na dzień 31.12.2017 liczba użytkowników zarejestrowanych w Bibliotece
Uniwersyteckiej wynosiła 15 435 (nastąpił wzrost o 1 626 użytkowników w stosunku
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do 2016 r.), w tym użytkowników aktywnych4 5 598 (tutaj nastąpił spadek w stosunku
do 2016 r. o 287 użytkowników). Licznik wejść/wyjść zamontowany w głównym
wejściu do Biblioteki wskazał na dzień 31.12.2017 liczbę Użytkowników 52 976.
Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów (Wypożyczalnia)
Statystyka zamówień i odwiedzin Wypożyczalni w 2017 r. przedstawia się
następująco:
Złożone
zamówienia
ogółem

Zamówienia
zrealizowane i
odebrane

Zamówienia
zrealizowane
i nieodebrane

29 654

28 178

1 476

Liczba
czytelników
nowo
zapisanych
1 707

Liczba
odwiedzin
37 628

Oddział zajmował się głównie udostępnianiem księgozbioru, a także codzienną pracą
z czytelnikiem. Z Sekcji Technicznego Opracowania Zbiorów otrzymano 4 230 pozycji
książkowych, co wiązało się z przesunięciem księgozbioru. W bieżącym roku zostało
przeprowadzone skontrum księgozbioru znajdującego się w magazynie – sprawdzono
ponad 250 000 materiałów.

Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Zwartych
Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych stara się przystosowywać działy ZWD
i księgozbiór w strefie wolnego dostępu do zmieniających się potrzeb i wymagań
Czytelników.
Pracownicy
Oddziału
udzielali
pomocy
Czytelnikowi
niepełnosprawnemu
w
Pracowni
Wspomagającej
dla
Studentów
z Niepełnosprawnościami.
W 2017 roku do Oddziału Wolnego Dostępu do Wydawnictw Zwartych wpłynęło 3003
nowych książek, które włączono do odpowiednich działów. Do Kolekcji Nordyckiej
wpłynęło 55 pozycji zwartych oraz 4 tytuły czasopism. Materiały przekazała
Ambasada Finlandii. Kolekcja XIX-wieczna powiększyła się o 119 nowych tytułów
książek. Publikacje pozyskano z księgozbioru zlikwidowanej Biblioteki Polskiej
w Brukseli.
Oddział liczy obecnie:
 55 538 woluminów w strefie wolnego dostępu, w tym 26 047 dostępnych na
miejscu i 29 491 do wypożyczenia;
 1 407 woluminy w Kolekcji Nordyckiej, w tym 977 dostępnych na miejscu
i 430 do wypożyczenia;
 6 379 woluminów w Kolekcji XIX-wiecznej
 1 441 woluminy w Gabinecie Świętokrzyskim.
Z Sekcji Opracowania Technicznego Zbiorów do poszczególnych Oddziałów
Biblioteki Uniwersyteckiej przekazano:
4

Czytelnik aktywny tzn. taki, który w 2016 r. przynajmniej raz wypożyczył książkę.
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 do Oddziału Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów – 4 230 pozycji
 do Oddziału Informacji Naukowej – 323 pozycje
 do Oddziału Zbiorów Specjalnych – 219 pozycji
 do Czytelni Pedagogicznej – 646 pozycje
Z Oddziału wypożyczono 14 068 książek, z czego 11 798 przy użyciu selfchecków,
a 2 270 wypożyczono przy pomocy pracowników Oddziału. Czytelnicy skorzystali
z 79 639 książek z Oddziału Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych (pozycje włączane
do księgozbioru po wykorzystaniu przez użytkowników). W 2017 roku dokonano
selekcji i wycofano z Oddziału Wolnego Dostępu do magazynu Biblioteki około 1 000
książek mniej wykorzystywanych przez Czytelników. Oprócz bieżącej kontroli
poprawności układu na półkach, przeprowadzono całościowe sprawdzenie
księgozbioru w strefie wolnego dostępu. Uporządkowano i przesunięto księgozbiór
w Kolekcji XIX-wiecznej. Wycofano książki, których lata wydania były po 1900 roku.
Ze względu na przyrost księgozbioru w Kolekcji Nordyckiej o nowe książki
i czasopisma, również przesunięto cały księgozbiór. Przeprowadzono całościowe
skontrum mobilne księgozbioru w Wolnym Dostępie do Zbiorów Zwartych (około
55000). Stwierdzono 26 braków względnych.
W wyniku zrealizowanych prac w ramach zadania "Biblioteka Klasztoru Benedyktynów
na Świętym Krzyżu – odtworzenie wirtualne zachowanego zasobu wraz z utworzeniem
Gabinetu
Świętokrzyskiego"
finansowanego
w
ramach
umowy
nr 516/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę, utworzono kolekcję
świętokrzyską dostępną w Gabinecie Świętokrzyskim oraz w sieci Internet
(w Bibliotece Cyfrowej UJK) dla wszystkich zainteresowanych. Zgromadzono
i wydzielono kolekcję w postaci Gabinetu Świętokrzyskiego liczącą 1 441 egz. zbiorów
dotyczących Biblioteki Klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu: 417 zakupionych
oraz 1024 wydzielonych ze zbiorów Biblioteki UJK.
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych
Oddział prowadził następujące prace: zakup wydawnictw ciągłych, opracowanie
wydawnictw ciągłych, w tym wprowadzanie do katalogu NUKAT rekordów
analitycznych i za pomocą powiązań LKR łączenie ich z rekordami macierzystymi
i ich rejestracja, udostępnianie wydawnictw ciągłych w wolnym dostępie.
Zakup wydaw. ciągłych obejmował następujące czynności: prenumerata i zakup
bieżących tytułów wydawnictw ciągłych (regularnych i nieregularnych); zakup
egzemplarzy archiwalnych (ze względów finansowych ograniczony); przygotowanie
materiałów do przetargów na czasopisma polskie i zagraniczne objęte prenumeratą
w roku 2018; składanie zamówień na prenumeratę wydawnictw ciągłych
zakupywanych bezpośrednio u wydawców; reklamacje brakujących egzemplarzy
wydaw. ciągłych objętych prenumeratą bieżącą; sporządzanie wykazu podarowanych
BUK wydawnictw ciągłych; druk ksiąg inwentarzowych.
Opracowanie wydaw. ciągłych obejmowało: wprowadzanie do bazy nowych opisów
bibliograficznych wydawnictw ciągłych i aktualizacja opisów bibliograficznych już
istniejących w bazie; wprowadzanie do bazy opisów bibliograficznych monografii
powiązanych z opisami bibliograficznymi wydawnictw ciągłych; wprowadzanie do
bazy wydawnictw monograficznych powiązanych z rekordami czasopism,
egzemplarzy znajdujących się w księgozbiorach poszczególnych filii; wprowadzanie
do katalogu NUKAT rekordów analitycznych i za pomocą powiązań LKR łączenie ich
z rekordami macierzystymi; wprowadzanie opisów bibliograficznych wydawnictw
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ciągłych i zwartych do katalogu NUKAT; prowadzenie akcesji w systemie Aleph
spływających do BUK nowych egzemplarzy wydawnictw ciągłych; kontynuowanie
retrospektywnego wprowadzania do bazy całościowego zasobu wydawnictw ciągłych;
wprowadzanie do bazy opisów bibliograficznych i egzemplarzy dubletów wydawnictw
ciągłych; prowadzono również wiele czynności związanych z porządkowaniem
katalogu w systemie ALEPH; oprawę wydawnictw ciągłych zarówno introligatorską
jak również w systemie Aleph; nadawanie ZWD nowym tytułom przeznaczonym do
wolnego dostępu; oklejanie etykietami egzemplarzy przeznaczonych do wolnego
dostępu.
Ewidencja wydawnictw ciągłych i rejestracja danych budżetowych obejmowała:
bieżącą rejestrację i akcesję egzemplarzy wydawnictw ciągłych wpływających
do Biblioteki Uniwersyteckiej i merytoryczna kontrola nad akcesją prowadzoną przez
poszczególne filie; sporządzanie wykazów wydawnictw ciągłych przekazanych do
księgozbioru BUK nieodpłatnie; sporządzanie protokołów kompletnych roczników
czasopism stanowiących zasoby poszczególnych filii w celu nadawania im numerów
inwentarzowych; ekspedycje opracowanych wydawnictw ciągłych do magazynu
głównego i Czytelni Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego; rejestrację faktur
i budżetów wydawnictw ciągłych w bazie komputerowej; przygotowanie i druk ksiąg
inwentarzowych wydawnictw ciągłych; rejestracja wydawnictw ciągłych w bazie
dubletów; sporządzanie wykazów wydawnictw ciągłych ubytkowanych z księgi
inwentarzowej.
Udostępnianie wydawnictw ciągłych obejmowało: dyżury w strefie wolnego do
wydawnictw ciągłych; pomoc czytelnikom w odnajdowaniu potrzebnych im pozycji;
porządkowanie księgozbioru w wolnym dostępie; selekcja księgozbioru w wolnym
dostępie.
W ramach prac innych przeprowadzono częściową selekcję czasopism znajdujących
się w Magazynie Odstawnym oraz w Magazynie Głównym.
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 2017 r.
prezentuje poniższa tabela:
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Liczba
odwiedzin
ogółem
Czytelnia
Pedagogiczna

Udzielono
informacji (bez
korzystania
z Czytelni)

Liczba
Liczba
korzystających z odwiedzin w
Internetu
czytelni

8 979

4 000

4 728

400

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Statystyka wypożyczeń międzybibliotecznych w 2017 r. przedstawia się następująco:
Liczba zamówień
na wypożyczenia
międzybiblioteczne
Wypożyczalnia
1 315
Międzybiblioteczna
Biblioteka ma zarejestrowanych
w ramach wymiany.

180

Liczba zamówień
z zewnątrz

Liczba zamówień
na zewnątrz

838

477

bibliotek

z

którymi

współpracuje

III. STRUKTURA I PRACOWNICY:
Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach na koniec 2017 roku zatrudniała 61 osób
(w stosunku do 2016 r. nastąpił spadek zatrudnienia o 1 osobę z powodu odejścia na
emeryturę), w tym 5 osób posiadało stopień naukowy doktora, a 52 osoby stopień
magistra różnych specjalności.53 osoby pracowały jako pracownicy służby
bibliotecznej od młodszego bibliotekarza do kustosza, 1 pracownik na etacie
magazyniera, 5 jako pracownicy administracyjni oraz 2 na stanowiskach
informatycznych.
Pracownicy służby bibliotecznej
Pracownicy obsługi magazynowej
Pracownicy administracji i informatycy
Razem
Struktura Biblioteki
następująco:

i

obsada

53 etaty
1 etat
7 etatów
61 etatów

osobowa

poszczególnych

Dyrektor Biblioteki:
dr Henryk Suchojad
Wicedyrektor ds. Filii:
mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany
(pracownik Filii w Piotrkowie Trybunalskim)
Wicedyrektor ds. Organizacji Informacji Naukowej:
mgr Andrzej Antoniak
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działów

53 osoby
1 osoba
7 osób
61 osób
wyglądała

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów:
mgr Justyna Adamczyk - kierownik
mgr Marta Adler, mgr Ewa Bieniaszewska (urlop wychowawczy),
mgr Teresa Jamrożek, mgr Ewa Kornecka-Mogielska
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów :
mgr Teresa Chutnik – kierownik
mgr Anna Basamania, mgr Anna Gołuzd, mgr Bożena Kosno
Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów:
mgr Magdalena Cieślik – kierownik
mgr Maria Domańska-Nogajczyk, mgr Agnieszka Kopeć, mgr Justyna Regulska,
mgr Katarzyna Ziółkowska
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 Marek Białas, mgr Katarzyna Chruściel, Anna Detka, mgr Marta Długosz, Krystyna
Gajda, Piotr Kowalski, mgr Jolanta Pękalska, mgr Ewa Rudawska
Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych:
mgr Anna Klimaszewska – kierownik
mgr Adam Bandrowski mgr Anna Chrobot, mgr Monika Grzywna, mgr Urszula Gołda,
mgr Radosław Januszewski, mgr Marta Kołomańska, mgr Aldona Majkowska,
mgr Anna Śmietańska, mgr Dorota Śmietańska
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych:
mgr Edyta Brylska-Szmidt – kierownik
mgr Małgorzata Guldon, mgr Renata Hatys, mgr Renata Krokos, mgr Ewa Rutkiewicz,
mgr Marcin Zegadło
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna:
mgr Anna Łojek
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Czytelnia Pedagogiczna:
dr Tomasz Wójcik – kierownik
mgr Dorota Balcerowska
Sekretariat:
Katarzyna Zaborek – spec. ds. administracyjnych (sekretariat biblioteki)
mgr Ewa Brąś – st. referent ds. administracyjnych
mgr Karolina Wicha – st. spec. ds. administracji
Andrzej Lesiak – sam. referent ds. spraw finansowych

IV. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, DYDAKTYCZNA I WYDAWNICZA:
Pracownicy Oddziału Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw prowadzili działalność
naukową, dydaktyczną i wydawniczą (redakcyjną):
Dydaktyka
Przysposobienie (szkolenie) biblioteczne przeprowadzono na 5 wydziałach (na
studiach stacjonarnych i niestacjonarnych), łącznie 204 godzin dla 102 grup
ćwiczeniowych lub wykładowych (w zależności od zapotrzebowania danego
instytutu). W zajęciach uczestniczyło 2 522 studentów. Część osób (studiujących na
drugim kierunku) została zwolniona z zajęć, gdyż odbyli je w poprzednich latach.
Przysposobienie biblioteczne prowadziły cztery osoby: dr Jolanta Drążyk, dr Grażyna
Gulińska, Maria Domańska-Nogajczyk5, Jacek Wilczkowski6 (zajęcia w języku
angielskim).
Przeprowadzono zajęcia (wykład informacyjny – łącznie 10 godzin) dla 2 grup z
podstaw informacji naukowej na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale
Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.
4-15 września 2017 r. praktykę studencką zawodową ciągłą (60 godzin) odbyła
studentka I roku II stopnia z kierunku historia kultury Instytutu Historii UJK.
Nauka
Prace nad bibliografią publikacji pracowników UJK
Stan bazy pt. „Bibliografia dorobku naukowego, publicystycznego i literackiego
pracowników UJK oraz afiliowanych publikacji doktorantów i studentów”
Zestawienie ilości opisów dopisanych i edytowanych:
●
Opisy dopisane:
3852
●
Opisy modyfikowane:
1606
●
Rekordy tylko edytowane:
1119
Ogólny stan bazy Expertus: 6 327 rekordów bibliograficznych
Indeks wzorcowy – rozszerzony (wg stanu zatrudnienia na grudzień 2016 r. + bieżąca
aktualizacja danych): 1 300 rekordów osobowych.

5
6

Pracownik Oddziału Opracowania Rzeczowego Zbiorów.
Pracownik Oddziału Komputeryzacji i Informatyzacji.
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Przeprowadzono szkolenia w zakresie tworzenia rekordów w systemie Expertus dla
6 pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach. Razem 13 godz. szkolenia.
Prace redakcyjne



Redakcja naukowa „Rocznika Biblioteki Uniwersyteckiej” pod redakcją Jolanty
Drążyk i Henryka Suchojada 2017, t. 4-5 [w druku].
Prace merytoryczne i redakcyjne nad tomem: Sztuka w Świętokrzyskiem.
Średniowiecze i czasy nowożytne pod redakcją Piotra Rosińskiego, Henryka
Suchojada, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Biblioteka
Uniwersytecka 2017.

Konferencje naukowe


Organizacja ogólnokrajowej konferencji naukowej „Sztuka w Świętokrzyskiem
w XIX i XX wieku”(23.11.2017 r.)
Współorganizatorzy: Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i
Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
i Oddział Kielecki Stowarzyszenia Historyków Sztuki
Opieka naukowa i organizacja: dr hab. Piotr Rosiński oraz dr Henryk Suchojad.



Organizacja ogólnokrajowej konferencji naukowej „Reformacja w Małopolsce
w starodrukach i historiografii” (27.11.2017 r.). Współorganizator: Instytut
Historii UJK.

V. PRZYGOTOWANE I ZŁOŻONE PROJEKTY ORAZ REALIZOWANE
ZADANIA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH ZEWNĘTRZNYCH
W bieżącym roku z 5 złożonych zadań na lata 2017-2018 dofinansowanie otrzymały 3
nowe zadania na kwotę ogólną 303 265,00 zł, z czego dofinansowanie z MNiSW
to 241 100,00. Środki finansowe zostały przyznane w dwóch ratach, z czego w 2017
r. 138 600,00 zł.
Złożono 1 wniosek na 5 nowych zadań. Decyzja o przydziale środków na kwotę ogólną
1 098 010,00 zł (z czego dofinansowanie z MNiSW to 1 003 480,00 zł) zostanie podana
w I kwartale 2018 r.
Zakończono realizację 3 zadań.
Dofinansowanie z MNiSW w 2017 r. II rata: 170 500,00 zł:
1.
Biblioteka Klasztoru Benedyktynów na Św. Krzyżu– odtworzenie wirtualne
zachowanego zasobu wraz z Utworzeniem Gabinetu Świętokrzyskiego.
W wyniku realizacji zadania:
 Zgromadzono i wydzielono kolekcję w postaci Gabinetu Świętokrzyskiego
liczącą 1 441 egz. zbiorów dotyczących Biblioteki Klasztoru Benedyktynów na
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Świętym Krzyżu: 417 zakupionych oraz 1024 wydzielonych ze zbiorów Biblioteki
UJK.
Powstał zasób cyfrowy liczący 29 publikacji (tj. 11 378 skanów), utworzony
w drodze skanowania zachowanych zbiorów zaliczanych do zabytkowej kolekcji
Biblioteki Klasztoru Benedyktynów na Świętym Krzyżu. Zdigitalizowane
materiały zostały zamieszczone i udostępnione w sieci internet na platformie
dLibra pod adresem
http://dlibra.ujk.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=14
Utworzono katalog odnalezionych egzemplarzy w Polsce (katalogu zbiorów,
które posiadała Biblioteka oraz katalogu zbiorów zachowanych do czasów
obecnych): 1042 tytuły. Katalog dostępny jest w wersji papierowej oraz
elektronicznej pod adresem http://www.buk.ujk.edu.pl/projekty/bibliotekaklasztoru/gabinet-swietokrzyski-katalog.pdf?180109

2.
Opracowanie oraz udostępnienie kolekcji druków oprawnych rodziny
Morrissey.
W wyniku realizacji zadania:
 Powstała baza licząca 5 000 rekordów bibliograficznych oraz baza 2012
rekordów kartoteki haseł wzorcowych typu formalnego i 1 331 rekordów
kartoteki haseł wzorcowych języka KABA.
 Powiększono ogólnej ilości rekordów pozostających w komputerowym katalogu
Biblioteki Uniwersyteckiej UJK oraz katalogu centralnym NUKAT.
 Utworzono kolekcję – bazę online, która pozwoli badaczom na prowadzenie
badań naukowych z zakresu m. in. historii i kultury Polski oraz krajów Europy
Wschodniej.
Kolekcja
jest
dostępna
pod
adresem
https://lib.ujk.edu.pl/F?func=find-b-0 Każdy użytkownik może wyszukać od
strony www poprzez pole Kolekcja wpisując hasło Morrissey. W opisie każdego
egzemplarza znajduje się zapis informujący o przynależności danego
egzemplarza do kolekcji.
3.






Digitalizacja zasobu archiwum domowego Emila Zegadłowicza.
W wyniku realizacji zadania:
Powstała baza ogólnodostępna w internecie licząca 676 obiektów tj. 19 609 kart
(tj. 30 216 skanów). Zdigitalizowane materiały zostały zamieszczone
i udostępnione w sieci internet na platformie dLibra pod adresem
http://dlibra.ujk.edu.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=14
Podniesiono bezpieczeństwo zabytkowego zbioru, dzięki zapewnieniu dostępu
do treści materiałów, bez konieczności udostępniania oryginałów;
Zapewniono cyfrową archiwizację unikatowych materiałów.

Razem w 2017 r. realizowano 8 zadań. Kwota dofinansowania w 2017 r. na 8 zadań
wyniosła 314 050,00 zł (środki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność
upowszechniającą naukę 309 100,00 zł oraz 4 950,00 zł środki finansowe z budżetu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego).
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2.

Opracowanie naukowych
zasobów bibliotecznych/
Opracowanie oraz
udostępnienie kolekcji druków
oprawnych rodziny
Morrissey

Ministerstwo Nauki 151 800,00
/
i Szkolnictwa
Wyższego
132 000,00
/Działalność
Upowszechniająca
Naukę

3.

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

Ministerstwo Nauki 173 250,00
i Szkolnictwa
/
Wyższego
135 000,00
/Działalność
Upowszechniająca
Naukę

Nazwa projektu
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Status
wniosku

Decyzja: otrzymano
Decyzja: otrzymano
dofinansowanie,
dofinansowanie,
zadanie realizowano w latach zadanie realizowano w latach
2016-2017.
2016-2017.

Biblioteka Klasztoru
Benedyktynów na Św. Krzyżu–
odtworzenie wirtualne
zachowanego zasobu wraz z
Utworzeniem Gabinetu
Świętokrzyskiego.

L.
p.

Decyzja: otrzymano
dofinansowanie,
zadanie realizowano w
latach 2016-2017.

1.

Całkowity
koszt
projektu/
Instytucja
kwota
dofinanso
wania
Ministerstwo Nauki 152 358,00
i Szkolnictwa
/
Wyższego
102 250,00
/Działalność
Upowszechniająca
Naukę

Ministerstwo Nauki 44 850,00/
i Szkolnictwa
39 000,00
Wyższego
/Działalność
Upowszechniająca
Naukę

6.

Rozbudowa bazy
komputerowego katalogu
zasobów Biblioteki
Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego o rekordy
przedmiotowe artykułów z
czasopism ogólnopolskich i
regionalnych dotyczących
historii szeroko pojętego
regionu świętokrzyskiego od
czasów najdawniejszych do
1989 roku.

Ministerstwo Nauki 140 415,00/
i Szkolnictwa
122 100,00
Wyższego
/Działalność
Upowszechniająca
Naukę

7.

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

Ministerstwo Nauki 138 000,00/ Decyzja –
i Szkolnictwa
120 000,00 I kwartał
2018 r.
Wyższego
/Działalność
Upowszechniająca
Naukę

Ministerstwo Nauki 115 000,00/
i Szkolnictwa
100 000,00
Wyższego
/Działalność
Upowszechniająca
Naukę
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Decyzja: otrzymano dofinansowanie, Decyzja: otrzymano
zadanie w trakcie realizacji
dofinansowanie,
realizacja w latach 2017-20178.
zadanie w trakcie realizacji
realizacja w latach 2017-20178.

5.

Decyzja: otrzymano
dofinansowanie,
zadanie zrealizowano
w 2017 r.

Rozbudowa bazy
komputerowego
katalogu
zasobów Biblioteki
Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego – książki z
lat
1950-2000 w językach obcych –
niemieckim,
Opracowanie części
retrospektywnej (lata 20112014) w aktualizowanej na
bieżąco bazie pt. „Bibliografia
dorobku naukowego,
publicystycznego i literackiego
pracowników UJK oraz
afiliowanych publikacji
doktorantów i studentów kontynuacja.

4.

Rozbudowa bazy
komputerowego katalogu
zasobów Biblioteki
Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego o rekordy
analityczne artykułów z
czasopism i wydawnictw
zwartych, będących
opracowaniami zbiorowymi,
wydanych przez Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
Opracowanie i digitalizacja
zbiorów XIX wiecznych
(kontynuacja).

Ministerstwo Nauki 112 930,00/ Decyzja –
i Szkolnictwa
98 200,00 I kwartał
2018 r
Wyższego
/Działalność
Upowszechniająca
Naukę

10.

Aktualizacja systemu
zarządzania biblioteką SOWA1
do wersji oprogramowania
SOWA2SQL opartego o format
katalogowania MARC21 oraz
poszerzenie funkcjonalności
programu o dwa nowe
moduły.(Filia Biblioteki w
Piotrkowie Trybunalskim)

Ministerstwo Nauki 173 800,00/ Decyzja –
i Szkolnictwa
158 000,00 I kwartał
2018 r
Wyższego
/Działalność
Upowszechniająca
Naukę

11.

Opracowanie, digitalizacja i
elektroniczne udostępnienie
polskich wydawnictw II obiegu
z lat 1976-1989.

Ministerstwo Nauki 287 562,00/ Decyzja –
i Szkolnictwa
271 562,00 I kwartał
2018 r
Wyższego
/Działalność
Upowszechniająca
Naukę

12.

Ochrona dziedzictwa
kulturowego - przejęcie i
akcesja przez Bibliotekę
Uniwersytecką UJK w Kielcach
spuścizny profesora Stefana
Pastuszki (etap I).

Środki finansowe z
budżetu Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Świętokrzyskiego

9.

Ministerstwo Nauki 385 718,00/ Decyzja –
i Szkolnictwa
355 718,00 I kwartał
2018 r
Wyższego
/Działalność
Upowszechniająca
Naukę
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4 950,00

Decyzja: otrzymano
dofinansowanie,
zadanie realizowano w 2017 r.

8.

VI.INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA
Oddział Komputeryzacji i Informatyzacji realizował prace bieżące:
 monitorowanie systemów informatycznych 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
 przeprowadzenie kontroli zgodności baz lokalnych systemu Aleph z
centralnym katalogiem NUKAT
Wdrożenie nowych rozwiązań:



podniesienie wersji oprogramowania Bezobsługowego Centrum Wydruku do
wersji 3.10
wdrożenie nowej wersji serwisu internetowego Biblioteki zgodnie z
Zarządzeniem Rektora Nr 65/2017

Liczba odwiedzin wirtualnych: 82 526.
Biblioteka Cyfrowa:
Liczba materiałów zdigitalizowanych: 1 295.
Liczba materiałów włączonych do Biblioteki Cyfrowej: 694.
Stan liczbowy sprzętu teleinformatycznego będącego w użytkowaniu BU:
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
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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

VII. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW
W roku 2017 pracownicy Biblioteki opublikowali następujące prace:
Domańska-Nogajczyk Maria, Wójcik Tomasz, Listy Tekli Bołsunowskiej i Róży
Sobańskiej jako źródło do badania postaw patriotycznych ziemianek z Podola, [w:]
Polskie dziwiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych – rola i miejsce
w badaniach historycznych, red. W. Caban, L. Michalska-Bracha, Warszawa 2017,
s. 501-518.
Domańska-Nogajczyk Maria, Wójcik Tomasz (opracowanie i redakcja):
1.

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina)
w latach 1795–1918. Materiały do katalogu, t. 1: Pamiętniki rękopiśmienne i
drukowane, opracowanie i redakcja naukowa M. Domańska-Nogajczyk, T.
Wójcik, W. Caban, L. Michalska-Bracha, Kielce: Uniwersytet Jana
Kochanowskiego; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017.

2.

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina)
w latach 1795–1918. Materiały do katalogu, t. 2: Listy rękopiśmienne
i drukowane, opracowanie i redakcja naukowa M. Domańska-Nogajczyk,
T. Wójcik, W. Caban, L. Michalska-Bracha, Kielce: Uniwersytet Jana
Kochanowskiego; Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017.

3.

Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina)
w latach 1795–1918. Materiały do katalogu, t. 3: Indeks osobowy autorów
wspomnień, autorów listów i ich adresatów / oprac. Maria Domańska-Nogajczyk
i Tomasz Wójcik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego; Wydawnictwo
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2017.

Drążyk Jolanta, Dzieciństwo i lata szkolne Włodzimierza Gierowskiego w świetle
pamiętników i listów, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2015, t. 3, s. 85–127.
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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, s. 203–207.
Franas-Mirowska Urszula, Wicha Karolina, Koncepcja „trzeciego miejsca” jako
element kreowania wizerunku biblioteki akademickiej w przestrzeni społecznej.
W: Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia: V wrocławskie spotkania
bibliotekarzy. T. 13, red. A. Łupszak, J. Leśniewski. Wrocław: Wydaw. Politechniki
Wrocławskiej, 2017, s. 55-75. ISBN 978-83-7493-976-8.
Gulińska Grażyna, Księgarstwo spółdzielcze w województwie kieleckim w latach
1945–1949, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2015, t. 3, s. 143–162.
Lubczyński Mariusz, Szlachta podłysogórska od końca XVI do początku XVIII wieku,
w: Debaty świętokrzyskie, T. 2, red. K. Bracha, M. Marczewska, S. Cygan, Kielce
2016, s. 157-192.
Lubczyński Mariusz, Świerczowski Janusz, w: Polski słownik biograficzny, t. 51,
Warszawa-Kraków 2017, s. 329-333.
Lubczyński Mariusz, Zespół dworski w Seceminie w świetle inwentarzy z 1654 i 1743
roku, w: Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy nowożytne, red.
P. Rosiński, H. Suchojad, Kielce 2017, s. 269-283.
Lubczyński Mariusz, Duninowie Karwiccy z Bliżyna. Zarys dziejów rodziny i majątku
(druga połowa XVI-XVII wiek), Rocznik Oddziału PTH w Skarzysku-Kamiennej.
Z dziejów regionu i miasta, R. 8: 2017, s. 17-34.
Gumuła Teresa, Nowak Joanna, Bibliografia zawartości „Przeglądu HistorycznoOświatowego” za lata 2007–2017, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2017, nr 3–4,
s. 239–282.
Nowak Joanna, Digitisation and public accessibility of old Polish guides on selftreatment and quality-of-life improvement / Digitalizacja i udostępnienie
staropolskich poradników służących samoleczeniu i poprawie jakości życia,
„Medical Studies/Studia Medyczne” 2017, vol. 33, no. 2, s. 161–167.
Nowak Joanna, Jan Nowak (1920–2009), Wspomnienie, „Gazeta Wyborcza. Magazyn
Kielce” 2017 (19.05.), nr 115, s. 15.
Nowak Joanna, „Studia Medyczne – Medical Studies” w latach 2003–2015 jako
przykład ewolucyjnego rozwoju czasopisma uczelnianego: wybrane zagadnienia,
„Forum Bibliotek Medycznych” (2016), nr 1(17), s. 319–354.
Leszek Mądzik: faktura czasu/ opracowanie katalogu Aneta Tkacz, Ewa Szląpek,
Kielce: Biblioteka Uniwersytecka, 2017.
Wydawnictwa związane z wystawami w Galerii Uniwersyteckiej:
 Relacje : Małgorzata Bielecka malarstwo, Barbara Musiałek wiersze /red.
i oprac. edytorskie Jerzy Daniel. – Kielce : Biblioteka Uniwersytecka, 2017.
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Leszek Mądzik : faktura czasu / opracowanie katalogu Aneta Tkacz, Ewa
Szląpek. – Kielce: Biblioteka Uniwersytecka, 2017.
7 x sztuka. Grupa Ościenia & Marek Osman. – Kielce: Biblioteka Uniwersytecka,
2017
Prace graficzne:
WYSTAWY:
 „Relacje” (afisz, zaproszenia, ulotka, strona www),
 „Leszek Mądzik: „faktura czasu” (afisz, zaproszenia, okładka, obróbka
grafiki do książki, ulotka, strona www),
 „7x sztuka” (zaproszenia, dyplomy dla sponsorów, strona www),
 „Reformacyjne i kontrreformacyjne stare druki” (afisz),
 „Profesor Wacław Urban” (afisz),
 „Co jest grane?” (afisz).
KONFERENCJE:
 „Sztuka w Świętokrzyskiem” (afisz, zaproszenia, program, okładka,
pisma dla sponsorów),
 „Reformacja w Małopolsce” (afisz, zaproszenia, program).
RÓŻNE:
 Gabinet świętokrzyski (afisz), Spotkania Świętojańskie (afisz,
zaproszenia, listy dla sponsorów), kartki okolicznościowe (świąteczne,
dzień kobiet)
 okładka do książki: Sztuka w Świętokrzyskiem. Średniowiecze i czasy
nowożytne, pod redakcją Piotra Rosińskiego i Henryka Suchojada,
Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Biblioteka Uniwersytecka,
2017, 375 s., ISBN 978-83-943578-4-9
 okładka do książki: Leszek Mądzik. Faktura czasu, Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach, Biblioteka Uniwersytecka, Kielce 2017,
ISBN 978-83-943578-5-6

W roku 2017 pracownicy Biblioteki złożyli do druku następujące prace:
Domańska-Nogajczyk Maria, Wójcik Tomasz, Kresy w Polskich Pamiętnikach
i Listach – seria wydawnicza. Wrocławskie Studia Wschodnie 2017.
Drążyk Jolanta, Lata szkolne Włodzimierza Gierowskiego w świetle pamiętników,
„Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2017, t. 4-5.
Drążyk Jolanta, Udział Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach w obchodach rocznic
w latach 2015–2016, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2017, t. 4-5.
Gulińska Grażyna, Księgarstwo spółdzielcze w Polsce – przyczynek do badań
bibliologicznych na przykładzie działalności Spółdzielni Księgarskiej „Ognisko”
w Opocznie, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2017, t. 4-5.
Lubczyński Mariusz, Latyfundium kasztelana krakowskiego Marcina Zborowskiego.
U podstaw potęgi rodziny, w: Studia genealogiczne poświęcone pamięci profesora
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Włodzimierza Dworzaczka, t. 2, red. A. Sikorski, T. Sławiński, Warszawa 2017, s.
123-217.
Lubczyński Mariusz, Testament kasztelana żarnowskiego Olbrachta Starołęskiego
(ze skandalem obyczajowo – kryminalnym w tle), Almanach Historyczny, t. 20.
Lubczyński Mariusz, Tarło Aleksander h. Topór (ok. 1643 – 1684), kasztelan
zawichojski, w: Polski słownik biograficzny.
Tarło Gabriel h. Topór (ok. 1495 - 1565), dworzanin królewski, krajczy koronny,
ochmistrz dworu królowej, kasztelan radomski, w: Polski słownik biograficzny.
Lubczyński Mariusz, Tarło Jan h. Topór (ok. 1480 - 1550), dworzanin królewski,
krajczy, następnie cześnik koronny, starosta pilzneński, w: Polski słownik
biograficzny.
Lubczyński Mariusz, Tarło Jan h. Topór (ok. 1530 – 1587), starosta pilzneński,
kasztelan małogoski, kasztelan radomski, wojewoda lubelski, w: Polski słownik
biograficzny.
Lubczyński Mariusz, Tarło Jan Karol h. Topór (ok. 1597 – 1640), poseł na sejmy,
kasztelan wiślicki, w: Polski słownik biograficzny.
Lubczyński Mariusz, Tarło Mikołaj h. Topór (ok. 1535 - 1571), dworzanin królewski,
chorąży sandomierski, w: Polski słownik biograficzny.
Lubczyński Mariusz, Tarło Mikołaj h. Topór (1517-1578), podczaszy królowej
Barbary, chorąży przemyski, łożniczy królewski, poseł na sejmy, w: Polski słownik
biograficzny.
Lubczyński Mariusz, Tarło Piotr Aleksander (Aleksander Piotr) h. Topór (ok. 1582 –
1649), kasztelan, następnie wojewoda lubelski, w: Polski słownik biograficzny.
Lubczyński Mariusz, Tarło Zaklika h. Topór (zm. 1466), krajczy koronny, starosta
stryjski, rycerz pasowany, protoplasta rodziny Tarłów, w: Polski słownik biograficzny.
Lubczyński Mariusz, Tarło Zygmunt Scypion h. Topór (ok. 1564 - 1628), chorąży
przemyski, kasztelan sądecki, w: Polski słownik biograficzny.
Lubczyński Mariusz, Tarło Zygmunt Aleksander h. Topór (ok. 1594 – 1654), kasztelan
przemyski, w: Polski słownik biograficzny.
Nowak Joanna, „Medical Studies” – „Studia Medyczne” w latach 2003–2016.
Prezentacja i bibliografia zawartości kwartalnika afiliowanego przez Wydział
Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, „Rocznik
Biblioteki Uniwersyteckiej” 2017, t. 4-5.
Nowak Joanna, O chronozofii, czasie i zegarach w syntetycznej prezentacji dwóch
monografii wieloautorskich z 2015 roku, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2017,
t. 4-5.
Suchojad Henryk, Międzynarodowa konferencja naukowa: 8th Qualitative and
Quantitative Methods in Libraries (QQML2016), 24–27 May 2016, London UK,
„Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2017, t. 4-5.
Redakcja naukowa:
Sztuka w Świętokrzyskiem: średniowiecze i czasy nowożytne, pod redakcją Piotra
Rosińskiego, Henryka Suchojada, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego.
Biblioteka Uniwersytecka, 2017.
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VIII. KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA, WYKŁADY ORAZ
SPOTKANIA NAUKOWE I KULTURALNE, UDZIAŁ W PROJEKTACH,
INNE SZKOLENIA:
styczeń - grudzień
Andrzej Antoniak, dr Jolanta Drążyk, Marcin Gabryś, Radosław Januszewski,
dr Henryk Suchojad, Dorota Śmietańska, Karolina Wicha
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach –
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Digitalizacja zasobu archiwum domowego
Emila Zegadłowicza. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 1 styczeń
2016 r. - 31 grudzień 2017 r.
Justyna Adamczyk, Andrzej Antoniak, Adam Bandrowski, Ewa Brąś, Edyta BrylskaSzmidt, Marcin Gabryś, Marta Kołomańska, Katarzyna Król-Golda, Renata Krokos,
dr Mariusz Lubczyński, Anna Łojek, Ewelina Łojek, Justyna Regulska, dr Henryk
Suchojad, Katarzyna Zaborek
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach –
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Biblioteka Klasztoru Benedyktynów na
Świętym Krzyżu – odtworzenie wirtualne zachowanego zasobu wraz z utworzeniem
Gabinetu Świętokrzyskiego. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 1 styczeń
2016 r. - 31 grudzień 2017 r.
Justyna Adamczyk, Andrzej Antoniak, Edyta Brylska-Szmidt, Anna Chrobot,
Teresa Chutnik, Magdalena Cieślik, Marta Długosz, Anna Gołuzd, Monika
Grzywna, Małgorzata Guldon, Adam Kacak, Agnieszka Kopeć, Ewa KorneckaMogielska, Renata Krokos, Katarzyna Król-Golda, Justyna Regulska, Karolina
Wicha
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach –
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Opracowanie oraz udostepnienie kolekcji
druków oprawnych rodziny Morrissey. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin
realizacji: 1 styczeń 2016 r. - 31 grudzień 2017 r.
Anna Detka, Teresa Chutnik, Anna Gołuzd, Bożena Kosno, Katarzyna Król-Golda,
Andrzej Lesiak, Dorota Śmietańska
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach –
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Rozbudowa bazy komputerowego katalogu
zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego – książki z lat 1950-2000
w językach obcych – niemieckim, angielskim, francuskim i językach słowiańskich.
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność
Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 1 styczeń 2017 r. - 31 grudzień
2017 r.
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Andrzej Antoniak, Marta Długosz, Radosław Januszewski, Adam Kacak, Anna
Klimaszewska, Ewa Kornecka-Mogielska, Mariusz Lubczyński, Aldona
Majkowska, Joanna Nowak, Henryk Suchojad, Dorota Śmietańska, Karolina
Wicha
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach –
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Opracowanie części retrospektywnej (lata
2011-2014) w aktualizowanej na bieżąco bazie pt. „Bibliografia dorobku naukowego,
publicystycznego i literackiego pracowników UJK oraz afiliowanych publikacji
doktorantów i studentów. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 1 styczeń
2017 r. - 31 grudzień 2018 r.
Justyna Adamczyk, Andrzej Antoniak, Edyta Brylska-Szmidt, Magdalena Cieślik,
Marcin Gabryś, Małgorzata Guldon, Renata Hatys, Agnieszka Kopeć, Wioletta
Kowalik, Renata Krokos, Justyna Regulska, Ewa Rutkiewicz, Katarzyna Zaborek,
Marcin Zegadło, Katarzyna Ziółkowska
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach –
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Rozbudowa bazy komputerowego katalogu
zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o rekordy przedmiotowe
artykułów z czasopism ogólnopolskich i regionalnych dotyczących historii szeroko
pojętego regionu świętokrzyskiego od czasów najdawniejszych do 1989 roku. Źródło
finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność
Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 1 styczeń 2017 r. - 31 październik
2018 r.
Maria Domańska-Nogajczyk, Tomasz Wójcik
Udział w realizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach międzynarodowym projekcie badawczym „Pamiętniki i listy polskich
autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918” w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Termin realizacji: 2013 - 2017.
Maria Domańska Nogajczyk, Tomasz Wójcik
Udział w realizowanym przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach międzynarodowym projekcie badawczym „Polscy zesłańcy na Syberii
Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku – XIX wieku w oczach Rosjan i ludności
syberyjskiej” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Termin
realizacji: 2013 – 2017.
lipiec – grudzień
dr Jolanta Drążyk, dr Grażyna Gulińska
Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach –
Bibliotekę Uniwersytecką projekcie pn.: Ochrona dziedzictwa kulturowego przejęcie i akcesja przez Bibliotekę Uniwersytecką UJK w Kielcach spuścizny
profesora Stefana Pastuszki (etap I). Źródło finansowania: Środki finansowe
z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Termin
realizacji: 1 lipiec – 31 grudzień 2017 r.
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luty
Karolina Wicha
1, 3, 8. 02.2017 – udział w 3 webinariach dotyczących szkolenia z zakresu badania
satysfakcji użytkowników bibliotek w ramach „Analizy Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych w Polsce”. Kielce
marzec
Andrzej Antoniak
30.03.2017 – udział w Trzeciej edycji Akademii Dyrektorów Bibliotek IBUK Libra,
Warszawa.
kwiecień
Mariusz Lubczyński
4-5. 04.2017 – udział w V Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów.
Wystąpienie z referatem: Dobra ziemskie klasztoru jędrzejowskiego w XVI w.
Kraków.
Marcin Gabryś
11.04. 2017 – udział w szkoleniu pt. „Tworzenie dostępnych stron internetowych
zgodnych ze standardem WCAG 2.0”. Organizator: Fundacja Widzialni, Kielce.
Edyta Brylska-Szmidt, Magdalena Guldon, Renata Hatys, Renata Krokos
11.04.2017 – udział w webinarium przeprowadzonym przez Centrum NUKAT
w związku z wprowadzaniem nowych zasad katalogowania, Kielce.
maj
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik
4.05.2017 – udział w spotkaniu naukowym dot. prezentacji i omówienia mającego
ukazać drukiem katalogu w ramach projektu „Pamiętniki i kolekcje listów polskich
autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) 1795-1918”, Kielce.
Ewa Kornecka-Mogielska
19.05.2017 – udział w Targach Książki, Warszawa.
Karolina Wicha
30.05.2017 – udział w webinarium dotyczącym szkolenia z zakresu badania
satysfakcji użytkowników bibliotek w ramach „Analizy Funkcjonowania Bibliotek
Naukowych w Polsce”. Kielce
czerwiec
Ewa Brąś, Aneta Tkacz
12-14.06.2017 – udział w konferencji naukowej pt. „Per Artem Od Deum”.
Konferencja była częścią programu SACROEXPO. Organizator: Targi Kielce.
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Edyta Brylska-Szmidt, Magdalena Guldon, Renata Hatys, Renata Krokos
14.06.2017 – udział w webinarium przeprowadzonym przez Centrum NUKAT
w związku z wprowadzaniem nowych zasad katalogowania, Kielce.
dr Tomasz Wójcik
26.06.2017 – udział w szkoleniu pt. „Otwarty dostęp do publikacji naukowych –
wprowadzenie i wskazówki praktyczne”. Organizator: MNiSW, Warszawa.
Edyta Brylska-Szmidt
28.06.2017 – udział w spotkaniu roboczym zespołu ds. rozwoju standardów
bibliograficznych. Miejsce Centrum NUKAT (Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego),
Warszawa.
wrzesień
Edyta Brylska-Szmidt, Magdalena Guldon, Renata Hatys, Renata Krokos
12.09.2017 – udział w webinarium przeprowadzonym przez Centrum NUKAT
w związku z wprowadzaniem nowych zasad katalogowania, Kielce.
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik
21-22. 09. 2017 – udział w międzynarodowej konferencji naukowej: Polscy zesłańcy
na Syberii Zachodniej w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej w XIX wieku – warsztaty
metodologiczno-źródłoznawcze. Kielce
Magdalena Cieślik, Justyna Regulska
21-22.09.2017 – udział w szkoleniu z zakresu stosowania deskryptorów Biblioteki
Narodowej. Organizator: Biblioteka Narodowa, Warszawa.
Andrzej Antoniak
26-27.09.2017 – udział w Zjeździe Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich,
Warszawa.
październik
Justyna Adamczyk
27.10.2017 – Międzynarodowe Targi Książki, Kraków.
listopad
Edyta Brylska-Szmidt
7.11.2017 – udział w spotkaniu roboczym zespołu ds. rozwoju standardów
bibliograficznych.
Miejsce:
Centrum
NUKAT
(Biblioteka
Uniwersytetu
Warszawskiego), Warszawa.
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik
8.11.2017 – udział w spotkaniu promującym książkę pt. Listy z frontu i na front.
Korespondencja rodziny Massalskich (1914-1921), oprac. i wstęp Adam Massalski.
Kielce
9.11.2017 – 500 lat Reformacji – udział w wernisażu poświęconym Marcinowi Lutrowi
i historii protestantyzmu, Kielce.
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Edyta Brylska-Szmidt, Magdalena Cieślik
13-14.11.2017 – udział w spotkaniu bibliotekarzy systemowych oraz członków Grupy
roboczej ds. Standardów Katalogowania oraz członków Zespołu Konsultacyjnego
KABA. Organizator. Miejsce: Centrum Nukat (Biblioteka Uniwersytetu
Warszawskiego), Warszawa.
Marcin Gabryś
15.11.2017 – udział w konferencji pt. „PolALEPH”. Organizator: Aleph Polska,
Warszawa.
Maria Domańska-Nogajczyk
16.11.2017 – udział w konferencji naukowej: Józef Piłsudski w pamięci pokoleń.
Kielce
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Jolanta Drążyk, dr Grażyna Gulińska, dr Henryk
Suchojad
23.11.2017 – udział w konferencji naukowej „Sztuka w Świętokrzyskiem w XIX i XX
wieku”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach, Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego
Uniwersytetu
Jana
Kochanowskiego
w
Kielcach
i
Oddział
Kielecki
Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kielce.
dr Jolanta Drążyk, dr Grażyna Gulińska, dr Henryk Suchojad, dr Tomasz Wójcik
27.11.2017 - udział w konferencji naukowej „Reformacja w Małopolsce
w starodrukach i historiografii”. Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach
i Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce.
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik
30. 11. 2017 r. – XXVI Targi Książki Historycznej. Warszawa
Książki historyczne wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w ramach projektu NPRH „PAMIĘTNIKI I LISTY POLSKICH AUTORÓW Z ZIEM
ZABRANYCH(LITWA, BIAŁORUŚ, UKRAINA) W LATACH 1795-1918”, pod kierunkiem
prof. Wiesława Cabana, otrzymały NAGRODĘ KLIO.
Ewa Kornecka-Mogielska
30.11.2017 – udział w XXVI Targach Książki Historycznej, Warszawa.
grudzień
Maria Domańska-Nogajczyk, dr Tomasz Wójcik
9.12.2017 - udział w spotkaniu naukowym zorganizowanym przez Instytut Historii w
trakcie którego zostały wygłoszone dwa referaty: mgr Wojciech Cedro (doktorant
UJK), Aresztowanie i pobyt w więzieniach kobiet zesłanych na Syberię w XIX wieku
oraz mgr Piotr Pasisz, Twórczość historyczna Celiny Bobińskiej, Kielce.
dr Tomasz Wójcik
12.12.2017 – udział w szkoleniu pt. „Otwieranie Repozytorium Cyfrowego”.
Organizator: Biblioteka Jagiellońska, Kraków.
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Anna Basamania, Anna Gołuzd, Teresa Chutnik
14. 12. 2017 – udział w webinarium nt. „Zmiany w formacie MARC21 rekordu
bibliograficznego książki”. Organizator: Centrum NUKAT, Kielce.
dr Tomasz Wójcik
14.12.2017 – udział w szkoleniu pt. „Prawo autorskie i wolne licencje w otwartej
nauce”. Organizator: MNiSW, Warszawa.

IX. WYSTAWY:
W Oddziale Zbiorów Specjalnych we współpracy z wybranymi instytucjami
i osobami spoza Biblioteki zorganizowano następujące wystawy w Galerii
Uniwersyteckiej:
1. RELACJE.
8 II – 31 III 2017. Wystawa malarstwa prof. Małgorzaty Bieleckiej i
prezentacja zainspirowanych tymi obrazami wierszy Barbary Musiałek.
Wystawa w Galerii Uniwersyteckiej.
2. LESZEK MĄDZIK – FAKTURA CZASU.
26 IV – 28 VII 2017. Wystawa fotografii prof. Leszka Madzika w Galerii
Uniwersyteckiej.
3. 7 X SZTUKA. GRUPA OŚCIENIA I MAREK OSMAN.
27 X 2017 – 10 I 2018. Wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby Tomasza
Chmielewskiego, Jerzego Dmitruka, Mariana Molendy, Zbigniewa
Natkańca, Krzysztofa Rozpondka, Edwarda Sytego i Marka Osmana.
Wystawa w Galerii Uniwersyteckiej.
4. ŚWIAT DAWNEJ KARTY POCZTOWEJ.
III – VI 2017. Wystawa ilustrowanych publikacji poświęconych kartom
pocztowym. Wystawa w galotach na parterze.
5. CO JEST GRANE? JESIENNY REPERTUAR KIN MOSKWA I FENOMEN.
IX – X 2017. Wystawa plakatów filmowych połączona z prezentacją
multimedialną. Galeria Uniwersytecka.
6. REFORMACYJNE I KONTRREFORMACUJNE STARE DRUKI ZE ZBIORÓW
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W KIELCACH.
27 XI – 22 XII 2017. Wystawa towarzysząca konferencji „Reformacja w
Małopolsce w starodrukach i historiografii”. Gmach Biblioteki, parter,
hol – gabloty.
7. WACŁAW URBAN – HISTORYK REFORMACJI.
27 XI – 22 XII 2017. Wystawa towarzysząca konferencji „Reformacja w
Małopolsce w starodrukach i historiografii”. 27 XI – 22 XII 2017 r.
Gmach Biblioteki, parter, hol – gabloty.
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8. 500 LAT REFORMACJI.
10 XI - 10 XII 2017. Wystawa z okazji obchodzonego w 2017 roku
jubileuszu reformacji przygotowana przez Konsulat Generalny RFN w
Krakowie. Gmach Biblioteki, parter, hol.
W ramach prac Oddziału Nauki Dydaktyki i Wydawnictw zorganizowano wystawę pt.
„Życie i twórczość Jana Kochanowskiego. Wybrane publikacje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej UJK” 20.VI.2017 r. (wystawa towarzyszyła imprezie kulturalnoedukacyjnej „III Świętojańskie Spotkania”).
W Czytelni Pedagogicznej zaprezentowano następujące wystawy:
 Nowości Czytelni
 Dorobek wydawniczy pracowników Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego i
pracowników Czytelni Pedagogicznej (wystawa stała uzupełniana o nowości)
 Wystawy okolicznościowe dotyczyły informacji związanych z działalnością
Uczelni, Biblioteki oraz rocznic narodowych

Uwagi końcowe
W sprawozdaniu przedstawiono szczegółowe dane ilościowe i jakościowe dotyczące
działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w 2017 r. Porównując je z danymi
z poprzednich lat, można stwierdzić, że w roku sprawozdawczym utrzymaliśmy
wysokie wskaźniki realizacji zaplanowanych prac. Dostęp użytkowników do wiedzy
i informacji jest podstawą zrównoważonego rozwoju biblioteki naukowej. Rok 2017
był okresem kontynuacji wcześniej wytyczonych kierunków rozwoju Biblioteki
Uniwersyteckiej, dotyczących:
 podnoszenia jakości świadczonych oraz usprawniania prac i procesów
wewnątrzbibliotecznych;
 likwidacji zaległości (skontra, odzyskiwanie niezwróconych zbiorów, itp.);
 prowadzenia planowej ochrony i zabezpieczania cennych zbiorów głównie poprzez
oprawę, konserwację i digitalizację;
 włączania w planowe działania realizowanych projektów finansowanych ze środków
zewnętrznych, które zwiększają ilość opracowanych i zabezpieczonych zbiorów;
 poszerzania i zacieśniania współpracy między Biblioteką Uniwersytecką
a instytucjami naukowo-kulturalnymi regionu świętokrzyskiego;
 inicjowania i kontynuowania współpracy z innymi instytucjami, na szczeblu
krajowym
(szkolenie
kadry,
wymiana
wydawnictw,
wypożyczenia
międzybiblioteczne, współpraca z Centrum Nukat, realizacja wspólnych
przedsięwzięć).
Opracowała:
Karolina Wicha

Zatwierdził:
dr Henryk Suchojad
Dyrektor
Biblioteki Uniwersyteckiej

Kielce, 23.01.2018 r.
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Piotrków Trybunalski
2018

Sprawozdanie z działalności Filii Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach za rok 2017 stanowi załącznik do Sprawozdania z działalności Biblioteki
Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

1

1

Uwagi wstępne
W zakresie zadań wyznaczonych Planem pracy Filii Biblioteki Uniwersyteckiej
w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na 2017
rok zrealizowano:
1. W zakresie zarządzania zbiorami.
a) Gromadzenie i uzupełnienie zbiorów:
 kontynuowano politykę gromadzenia zgodną z wypracowanym profilem
zbiorów oraz potrzebami środowiska,
 gromadzenie publikacji zarówno książek, czasopism oraz innych źródeł
informacji skoncentrowane było na racjonalnym wykorzystaniu środków
celowych przeznaczonych na zakup publikacji. W pierwszej kolejności
realizowano dezyderaty pracowników naukowych w zakresie niezbędnych
podręczników akademickich. W ograniczonym zakresie kontynuowano
zakup niektórych serii wydawniczych i wydawnictw wielotomowych,
 realizowano zakupy nowości wydawniczych w ramach badań statutowych
prowadzonych przez pracowników naukowych,
 pozyskiwano publikacje naukowe w drodze darów indywidualnych od
wydawców, autorów i czytelników,
 ważnym źródłem uzupełniania zbiorów była wymiana międzybiblioteczna
publikacji własnych wydanych w Wydawnictwie UJK Filia w Piotrkowie
Trybunalskim z innymi bibliotekami i instytucjami naukowymi w kraju.
b) Kontrola księgozbioru:
 prowadzono selekcję księgozbioru zgromadzonego w magazynach
Wypożyczalni i Czytelni,
 wykonano skontrum całościowe zbioru czasopism i wydawnictw ciągłych,
 porządkowano i kontrolowano poprawność układu księgozbioru.
2. W zakresie opracowania zbiorów:
 prace w zakresie opracowania zbiorów skoncentrowane były na sprawnym
opracowaniu zakupu bieżącego i jego szybkim przekazaniu do
udostępniania,
 kontynuowano prace nad sprawdzaniem poprawności i korektą opisów
bibliograficznych w bazie katalogu elektronicznego,
 w zakresie opracowania rzeczowego zbiorów rozpoczęto stosowanie
nowego sposobu tematowania przy użyciu deskryptorów Biblioteki
Narodowej.
3. W zakresie organizacji udostępniania:
 kontynuowano kontrolę, weryfikację i aktualizację kartoteki czytelników,
 kontrolowano i raportowano zadłużenia czytelnicze. W roku 2017 spadła
liczba osób przetrzymujących książki i zalegających z opłatami za ich
nieterminowy zwrot,
 doskonalono kulturę obsługi czytelników,
 przygotowywano tematyczne wystawy promujące nowości wydawnicze
w zbiorach Biblioteki.
4. W zakresie dydaktyki bibliotecznej:
 obowiązkowe zajęcia z Przysposobienia bibliotecznego, ujęte formalnie w
planie studiów, uzupełniono o cykl nieobowiązkowych szkoleń
dedykowanych dyplomantom i magistrantom. Był to kurs zawansowany
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poszerzający
umiejętności seminarzystów w zakresie skutecznego
wyszukiwania i efektywnego wykorzystania informacji,
 cykl
szkoleń
grupowych
uzupełniano
bieżącym
instruktażem
indywidualnym – „mikroszkoleniem”,
 zorganizowano akcję promującą elektroniczne źródła informacji. W trakcie
warsztatów zaprezentowano możliwości wykorzystania narzędzi informacji
elektronicznej, takich jak: bazy bibliograficzne, katalogi centralne,
pełnotekstowe bazy udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki,
IBUK.pl, Academica i inne.
5. W zakresie administracji i sprawozdawczości:
 Biblioteka brała czynny udział w przedsięwzięciach realizowanych w Filii
UJK w Piotrkowie Trybunalskim,
 przygotowano sprawozdania dotyczące zasobów bibliotecznych do arkuszy
samooceny kierunków studiów w Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim oraz
materiały informacyjne dla potrzeb kierunków ubiegających się o
kształcenie na poziomie magisterskim,
 opracowano merytorycznie wniosek do Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego o przyznanie Bibliotece Uniwersyteckiej UJK Filia w Piotrkowie
Trybunalskim środków finansowych, na lata maj 2018 – grudzień 2019, na
realizację planowanego zadania z zakresu działalności upowszechniającej
naukę o nazwie: Aktualizacja systemu zarządzania biblioteką SOWA1 do
wersji oprogramowania SOWA2SQL opartego o format katalogowania
MARC21 oraz poszerzenie funkcjonalności programu o dwa nowe moduły,
 powołano 3 Komisje biblioteczne:
- Komisję ds. selekcji i gospodarki zbiorami zbędnymi (Zarządzenie Nr
29/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach),
- Komisję ds. skontrum w Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie
Trybunalskim (Zarządzenie Nr 30/2017 Rektora Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach),
- Komisję ds. wyceny darowizn materiałów bibliotecznych (Zarządzenie Nr
31/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach).
Biblioteka była czynna przez 12 miesięcy, tj. 263 dni z 3-tygodniową przerwą w
miesiącu sierpniu. Organizację pracy Biblioteki
dostosowano do kalendarza
akademickiego.
W treści sprawozdania uwzględniono wszystkie wyżej wskazane
aspekty
funkcjonowania Biblioteki. Szczegółowe dane statystyczne związane z realizacją
zadań merytorycznych przedstawiono w rozdziałach tematycznych.
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I. STATYSTYKI GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW*
(1. Stan ilościowy zbiorów. 2. Wartość pozyskanych zbiorów)
⃰Ostateczny stan aktywów bibliotecznych zostanie ustalony w terminie do 28 lutego
2018 r. po dokonaniu bilansu wewnętrznego i potwierdzeniu zgodności zapisów w
księgach akcesji z Działem Księgowości.
Ogółem do Biblioteki wpłynęły i zostały objęte ewidencją sumaryczną (książki,
czasopisma, zbiory specjalne) 1 574 jednostki ewidencyjne na kwotę 67 687,26 zł.
Łącznie zarejestrowano 190 dokumentów wpływu (faktury + noty).
Struktura zinwentaryzowanego księgozbioru przedstawia się następująco:
Książki

Czasopisma Zbiory
Rękopisy
Kopie
specjalne
(woluminy) (woluminy) (j. inw.)
(woluminy) (j.
inw.)

DŻS

OGÓŁEM

(j.inw.)

(j. inw.)

1 332

60

1 574

179

3

-

-

Źródła wpływu księgozbioru
A. Kupno:
Ogółem zakupiono 772 jednostki ewidencyjne na kwotę 39 962,57 zł, w tym:
• książki – 684 wol. o wartości 29 675,70 zł ,
• czasopisma – 87 wol. o wartości 10 076,87 zł,
• zbiory specjalne – 1 j. inw. o wartości 210,00 zł.
W księgach akcesji sumarycznej BGF.OGEO.Z i BGF.OGEO.Cz zarejestrowano 108
dowodów wpływu.
B. Badania własne:
Z środków przeznaczonych na badania własne pracowników naukowych zakupiono
i wprowadzono do zasobu bibliotecznego 189 wol. na łączną kwotę 13 243,69 zł.
W księdze akcesji BGF.OGEO.bw. zarejestrowano 21 dowodów wpływu.
C. Dary:
Wpłynęły ogółem 482 jednostki ewidencyjne na kwotę 10 466,30 zł, w tym:
 książki – 350 wol. na kwotę 9 449,00 zł,
 czasopisma – 70 wol. na kwotę 876,00 zł,
 zbiory specjalne – 2 j. inw. na kwotę 120,00 zł,
 DŻS (Dokumenty Życia Społecznego) 60 j. inw. na kwotę 21,30 zł.
W księgach akcesji darów BGF.OGEO.D, BGF.OGEO.Cz.71020 i BGF.OGEO.Cz.71021
zarejestrowano ogółem 61 dowodów wpływu.
D. Wymiana:
W roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę w zakresie wymiany
wydawnictw własnych Filii z innymi bibliotekami uczelnianymi.
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1. Przekazano:
84 wol. wydawnictw własnych Filii.
2. Otrzymano:
131 wol. na kwotę 4 014,70 zł, w tym:
 109 wol. wydawnictw zwartych o wartości 3 407,40 zł,
 22 wol. wydawnictw ciągłych o wartości 607,30 zł.
W zakresie wymiany aktywnie współpracowano z następującymi instytucjami:
Wydawnictwem Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Biblioteką Górnośląskiej WSP w Mysłowicach,
Akademią Pomorską w Słupsku.
Centralną Biblioteką Wojskową w Warszawie,
Biblioteką UŚ w Katowicach,
Biblioteką Instytutu Badań Literackich w Warszawie,
Biblioteką Kórnicką PAN,
Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką Filia Kwidzyn,
Biblioteką UKSW w Warszawie,
Muzeum Regionalnym w Opocznie.
E. Czasopisma
Prenumerata bieżąca
W 2017 roku w prenumeracie bieżącej Biblioteka dysponowała ogółem 104 tytułami
gazet i czasopism, w tym 101 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” S.A. (czasopisma polskie),
 Centralę Handlu Zagranicznego „ARS POLONA” (czasopisma
zagraniczne),
 indywidualnych wydawców periodyków naukowych.
W 2017 roku na prenumeratę i zakup czasopism wydano łącznie: 15 926,14 zł, w
tym:
 prenumerata czasopism polskich – 10 246,76 zł
 prenumerata czasopism zagranicznych – 2 811,40 zł
 zakup i kompletowanie u wydawców indywidualnych – 2 867,97 zł
Stan ilościowy zasobu czasopism
Włączono 179 wol. czasopism o łącznej wartości 11 560,17 zł, w tym:
 24 wol. o wartości 756,88 zł pochodzących z kupna,
 63 wol. o wartości 9 319,99 zł pochodzących z prenumeraty,
 70 wol. o wartości 876,00 zł otrzymanych w darze,
 22 wol. o wartości 607,30 zł otrzymane w drodze wymiany.
Łącznie w księdze akcesji wydawnictw ciągłych BGF.OGEO.Cz zarejestrowano 76
dokumentów wpływu.
Na dzień 31.12.2017 roku zbiór czasopism liczył 777 tytułów w ogólnej liczbie 7
778 wol. o wartości 381 293,83 zł. W liczbie tej znajdują się czasopisma aktualnie
gromadzone jak i te, które gromadzono w całej historii Biblioteki oraz
„dekomplety” - roczniki niekompletne.
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Faktyczny stan księgozbioru (wartość faktyczna po ubytkach)
Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi ogółem 121 723 jednostki
ewidencyjne, o wartości 2.498.140,36 zł w tym:
 książki – 110 198 wol., o wartości 2.055.437,15 zł,
 czasopisma – 7 778 wol., o wartości 381.293,83 zł,
 zbiory specjalne nieelektroniczne - 2 282 j. inw., o wartości 31.065,23 zł,
 zbiory specjalne elektroniczne – 429 j. inw., o wartości 27.091,35 zł,
 rękopisy – 37 wol., o wartości 903,00 zł,
 kopie – 999 j. inw., o wartości 2.349,80 zł.
Szczegółowe wielkości dla poszczególnych zapisów inwentarzowych
poniższe zestawienie.
Rodzaj zbiorów
Książki
(woluminy)
inwentarz główny
75 779

wykazuje

Stan na 31 grudnia 2017 r.

inwentarz
25 639
pomocniczy
inw. ”W” zbiorów
7 368
wydzielonych
inw. „G” zbiorów
wydzielonych
1 412

110 198

Czasopisma
(woluminy)

7 778

Zbiory specjalne
(j. inw.)
kasety wideo
160
CD
429
taśmy
409
magnetofonowe
mapy
85
plany
3
atlasy
43
ikonografia
42
DŻS
1 540
Rękopisy**
Kopie
** prace doktorskie, prace magisterskie

2 711

37
999

3. Opracowanie zbiorów
W 2017 roku prace w zakresie opracowania zbiorów skoncentrowane były głównie na:
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 sprawnym opracowaniu zakupu bieżącego,
 melioracji kartotek wzorcowych,
 korekcie haseł wzorcowych,
 wprowadzaniu do opisu rzeczowego Deskryptorów BN,
 sprawdzaniu, uzupełnianiu i korekcie opisów bibliograficznych.
Prace w zakresie opracowania zbiorów zorganizowano w sposób następujący:
 zakup bieżący (książki i czasopisma) opracowywano w Oddziale Gromadzenia,
Ewidencji i Opracowania,
 książki i zbiory specjalne przeznaczone do udostępniania prezencyjnego
opracowywano w Czytelni,
 opracowanie zbiorów retrospektywnych (książek, broszur) rozdzielono na
poszczególnych pracowników Wypożyczalni i Czytelni.
Oddział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania pełnił opiekę merytoryczną
i doradztwo w zakresie poprawności sporządzanych opisów.
W 2017 roku opracowano formalnie i rzeczowo oraz poprawiono i uzupełniono
stare opisy:
Książki
(egzemplarze)
Nowe Stare Raze
opisy opisy m* *
**
*
1 273

3 778

5 051

Czasopisma
(woluminy)
Now Stare
Raze
e
opisy
m*
opis **
y
179 112
291

Pozostałe dokumenty* OGÓŁEM
(j. inw.)
(j. inw.)
Now Stare
Razem**
e
opisy
*
5 345
opis **
y
3
3

* dokumenty elektroniczne, mapy, atlasy,
**opisy przejrzane, poprawione i uzupełnione,
***podano łączną liczbę poszczególnych kategorii zbiorów opracowanych we
wszystkich agendach.
1. W 2017 roku opracowano łącznie 5 345 j. inw., w tym:
 nowe zbiory (książki, czasopisma, zbiory specjalne) – 1 455 j. inw.
 opisy poprawione i uzupełnione - 3 890 wol.
2. Katalog komputerowy wykazuje 119 491 egzemplarzy zbiorów. Poza katalogiem
komputerowym znajdują się Dokumenty Życia Społecznego.
3. W roku sprawozdawczym do katalogu komputerowego wprowadzono 3 657
rekordów bibliograficznych: książki – 3 314 rekordy,
 czasopisma – 340 rekordy,
 zbiory specjalne – 3 rekordy.
Na konie 2017 r. w katalogu komputerowym znajduje się 99 277 rekordów:
 książki – 81 183 rekordy,
 czasopisma – 17 474 rekordy,
 zbiory audiowizualne – 463 rekordy
 zbiory kartograficzne – 116 rekordów,
 ikonografia – 41 rekordów.
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Ekspedycja księgozbioru do Oddziału Udostępniania
Z Oddziału Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów do Wypożyczalni
i Czytelni przekazano następujące ilości zbiorów:
Dział

Książki
(wol.)

Zbiory
specjalne
(j. inw.)

Czasopisma
(wol.)

Wypożyczalnia

1 065

-

-

267

3

179

1 332

3

179

Czytelnia
Łącznie:

II. CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE
Godziny udostępniania
Godziny udostępniania zbiorów były dostosowane do kalendarza akademickiego.
We wszystkich oddziałach obowiązywał zmianowy system pracy.
WYPOŻYCZALNIA
poniedziałek-piątek: 8.00-18.00,
sobota (każda, z wyjątkiem świąt i wakacji): 8.00-14.00.
CZYTELNIA
poniedziałek-piątek 8.00-18.00,
sobota (każda, z wyjątkiem świąt i wakacji): 8.00-14.00.
ODDZIAŁ GROMADZENIA, EWIDENCJI I OPRACOWANIA ZBIORÓW
poniedziałek-piątek: 8.00-18.00,
sobota (każda, z wyjątkiem świąt i wakacji): 8.00-14.00.
Terminale komputerowe czynne w godzinach pracy Biblioteki.
Efekty działalności w zakresie czytelnictwa i udostępniania zbiorów
Wypożyczalnia
W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bazie 217 nowych czytelników.
Wyrejestrowano z bazy 352 osoby.
Baza wykazuje ogółem 2 416 kont czytelniczych, w tym:
 konta aktywne⃰ – 1 396,
 konta nieaktywne⃰⃰ ⃰– 1 020.
⃰ 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.
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Aktywność czytelnicza:
Wypożyczono 13 175 pozycji, przeciętna dzienna wypożyczeń - 51 egzemplarzy,
 zwrócono 13 110 pozycji, przeciętna dzienna zwrotów - 50 egzemplarzy,
 ogólna liczba złożonych zamówień 16 758, w tym niezrealizowanych 3 583,
 ogółem Wypożyczalnię odwiedziło 6 386 użytkowników, średnia dzienna
odwiedzin - 24 osoby.
Dodatkowe prace:
 wysłano 12 upomnień pisemnych o zwrot książek i zapłatę należności
pieniężnych do czytelników dłużników,
 wykonano 33 połączenia telefoniczne przypominające o terminie zwrotu
książek,
 wysłano 62 powiadomienia e-mail informujące o zaległościach wobec
Biblioteki,
 sporządzono 24 protokoły informujące o stanie wdrożonych procedur
windykacyjnych, które sukcesywnie przekazywano do Kielc,
 zakończono 50 spraw związanych z odzyskaniem zaległych należności
bibliotecznych,
 wysłano ponad 212
powiadomień (e-mailowych i telefonicznych) o
rezerwacjach czytelniczych,
 wprowadzono do bazy ZSI 402 przypisy dokumentujące stan należności
bibliotecznych,
 przeglądano i weryfikowano elektroniczną i papierową bazę czytelników,
 sporządzono 5 protokołów książek zagubionych przez czytelników,
 sporządzono 2 protokoły książek przekazanych z magazynów Wypożyczalni
do Czytelni,
 zorganizowano 7 wystaw tematycznych,
 udzielono ponad 2 000 informacji bibliotecznych i katalogowych,
 na żądanie wykładowców i studentów zrealizowano
85 kwerend
bibliograficznych,
 przejrzano, poprawiono i uzupełniono 2 400 opisów bibliograficznych książek
z księgozbioru dydaktycznego.
Wypożyczalnia międzybiblioteczna
Wypożyczalnia międzybiblioteczna w 2017 roku obsługiwała głównie własne
środowisko akademickie.
Statystyka korzystania z usług tej agendy przedstawia się następująco:
1. Wypożyczenia z bibliotek krajowych i zagranicznych:
 liczba złożonych zamówień ogółem: 36, w tym;
- do bibliotek krajowych: 35,
- do bibliotek zagranicznych: 1
 sprowadzono ogółem 117 pozycji, w tym:
- książki - 80 wol.,
- kserokopie – 12,
- mikrofilmy – 25 tytułów, w liczbie 78 szpul,
- kopie elektroniczne – 12,
2. Wypożyczenia zbiorów własnych do bibliotek:
 liczba założonych zamówień: 2,
 wypożyczono 4 wol. książek.
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3. Cyfrowa Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Książek i Czasopism Naukowych
ACADEMICA:
- zarejestrowano 4 nowych użytkowników,
- z usługi skorzystało 25 osób.
W zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych w roku sprawozdawczym
współpracowano z 16 bibliotekami.
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,
 1 stanowisko komputerowe dla studentów niepełnosprawnych,
 1 stanowisko z czytnikiem mikrofilmów.
Stan ilościowy księgozbioru prezencyjnego*
*księgozbiór (książki, czasopisma, zbiory specjalne) przeznaczony do udostępniania
na miejscu znajduje się w dwóch magazynach, w budynkach dydaktycznych A i B.
Ogółem w Czytelni znajduje się 34 845 jednostek zbiorów, w tym:
 wydawnictwa zwarte – 24 319 wol.,
 czasopisma – 7 778 wol.,
 zbiory specjalne i rękopisy – 2 748 j. inw.
Statystyka odwiedzin i udostępnień:
 liczba odwiedzin: 2 907,
 liczba czytelników (gości) spoza Uczelni – 40,
 udostępniono na miejscu 5 653 jednostki zbiorów, w tym:
- książki: 2 940 wol.,
- czasopisma oprawne: 980 wol.,
- czasopisma nieoprawne: 1 366 egzemplarzy,
- dokumenty elektroniczne: 59 jednostki,
- kasety magnetofonowe: 5 kaset,
- mapy: 31
- mikrofilmy: 166
- DŻS (Dokumenty Życia Społecznego): 23
- prace magisterskie: 83.
 z zasobów internetowych skorzystało: 1 597 osób,
 liczba udzielonych informacji katalogowych i bibliotecznych: 1 819.
Działalność informacyjna
Usługi informacyjne:
 sporządzono 68 kwerend bibliograficznych,
 wprowadzono 40 aktualizacji na stronie domowej www,
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udostępniono 7 haseł indywidualnych do czytelni internetowej IBUK,
udostępniono 63 hasła indywidualne do sieci WiFi,
zamieszczono 12 fotorelacji z wystaw,
zamieszczono 6 wykazów nowości bibliotecznych.

Inne prace
 do księgozbioru prezencyjnego wprowadzono ogółem 509 j. inw. nowości, w
tym:
- książki - 267 wol., które opracowano w Czytelni formalnie i rzeczowo
oraz nadano im symbole lokalizacji działowej,
- czasopisma - 179 wol.,
- 63 j. inw. zbiorów specjalnych, które opracowano w Czytelni, w tym:
mapy – 2,
atlasy – 1,
DŻS - 60 j. inw.
 skontrolowano 1 897 egzemplarzy zbiorów retrospektywnych (książki i
broszury),
w których opisy bibliograficzne zostały poprawione lub na nowo uzupełnione
o dane formalne i rzeczowe,
 na bieżąco porządkowano i sprawdzano poprawność układu księgozbioru,
 wycofano 24 wol. książek do magazynu Wypożyczalni,
 wprowadzono do bazy ZSI 93 przypisy dokumentujące stan należności
bibliotecznych.
ZARZĄDZANIE ZBIORAMI
Kontrola księgozbioru:
W okresie od dnia 26 czerwca 2017 r. do dnia 29 września 2017 r. dokonano
całościowej kontroli zbioru czasopism. Skontrum przeprowadzono przy pomocy
arkuszy kontrolnych, w łącznej liczbie 9 oraz księgi inwentarzowej – wersja
papierowa i elektroniczna.
Ubytki
Kontynuowano selekcję księgozbioru. Na podstawie sporządzonych 3 protokołów
odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 40 wol. na łączna kwotę 4 658,07 zł.
Gospodarka drukami zbędnymi
Przygotowano ofertę dubletów w ramach wymiany międzybibliotecznej: 3 protokoły
wykazujące 166 wol. książek i 31 wol. czasopism. Przekazano innym bibliotekom
ogółem 46 wol. książek. W zakresie wymiany dubletów Biblioteka współpracowała
z 11 instytucjami: Biblioteką Pedagogiczną w Piotrkowie Tryb., Biblioteką Publiczną
w Piotrkowie Tryb., Biblioteką Pedagogiczną Filia w Kwidzynie, Miejską Biblioteką
Publiczną w Katowicach, Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu, Biblioteką Akademii
Pomorskiej, Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego, Biblioteką Uniwersytecką
w Kielcach, Centralną Biblioteką Wojskową w Warszawie, Muzeum Regionalnym
w Opocznie, Biblioteką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
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III. STRUKTURA I PRACOWNICY
Filia Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim na koniec 2017
roku zatrudniała 12 osób, w tym 1 osoba posiada stopień naukowy doktora, a 11
osób stopień magistra różnych specjalności. Na stanowisku bibliotekarza
dyplomowanego pracowała 1 osoba, 11 osób jako pracownicy służby bibliotecznej
od bibliotekarza do kustosza.
Bibliotekarz dyplomowany
Pracownicy służby bibliotecznej
Razem
Struktura Biblioteki
następująco:

i

obsada

1 etat
11 etatów
12 etatów
osobowa

poszczególnych

działów

1 osoba
11 osoby
12 osób
wyglądała

Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej ds. Filii Biblioteki Uniwersyteckiej
w Piotrkowie Trybunalskim
mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany
Oddział Gromadzenia Ewidencji i Opracowania Zbiorów
mgr Urszula Jagodzińska, mgr Liliana Koblenzer, mgr Sylwia Miller-Sieroska,
mgr Małgorzata Pisarek.
Wypożyczalnia
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
IV. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, DYDAKTYCZNA I WYDAWNICZA
W 2017 r. dydaktykę biblioteczną prowadzono w dwóch formach:
1. Przysposobienie biblioteczne – jako zajęcia obowiązkowe dla I roku na wszystkich
kierunkach. Ich celem było przygotowanie studentów w zakresie wyszukiwania źródeł
w zbiorach macierzystej biblioteki. Od października do grudnia zrealizowano
22 godziny zajęć dydaktycznych dla 11 grup, tj. 175 studentów.
2. Wstęp do informacji naukowej – jako zajęcia nieformalne, nie ujęte w planie
studiów, dedykowane seminariom dyplomowanym i magisterskim. Był to kurs
zaawansowany poszerzający umiejętności dyplomantów w zakresie skutecznego
wyszukiwania i efektywnego wykorzystania informacji. Z tematów zaproponowanych
przez Bibliotekę zrealizowano:
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16 szkoleń w zakresie korzystania z baz dla 12 grup seminaryjnych i 4 grup
indywidualnych, tj. 110 studentów,
 4 warsztaty w zakresie sporządzania przypisów bibliograficznych i bibliografii
załącznikowej dla 4 grup seminaryjnych, tj. 90 studentów.
3. W razie konieczności powtórzenia szczególnie ważnych treści, na życzenie
wykładowcy lub samych studentów, zajęcia mogły być przeprowadzane powtórnie
dla zainteresowanych studentów indywidualnych bądź całej grupy.
4.Zajęcia grupowe były uzupełniane instruktażem indywidualnym dla
zainteresowanych studentów.
V. PRZYGOTOWANE I ZŁOŻONE PROJEKTY
Całkowity
koszt projektu/

1.

kwota
Nazwa projektu
Aktualizacja systemu
zarządzania biblioteką SOWA1
do wersji oprogramowania
SOWA2SQL opartego o format
katalogowania MARC21 oraz
poszerzenie funkcjonalności
programu o dwa nowe
moduły.(Filia Biblioteki w
Piotrkowie Trybunalskim)

Instytucja

dofinansowania

Ministerstwo
173 800,00
Nauki i
/158 000,00
Szkolnictwa
Wyższego
/Działalność
Upowszechniają
ca Naukę

Status
wniosku
Decyzja – I kwartał 2018 r.

L. p.

VI. INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA
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:
 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.
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VII. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW
dr Jolanta Dybała, bibliotekarz
1. Dybała Jolanta, Mordercza i bezbożna kobieta oraz panna, która
przewyższyła wszystkie nierządnice. Postać Herodiady i jej córki w 48.
homilii z cyklu Homilii na Ewangelię według św. Mateusza autorstwa Jana
Chryzostoma, [in:] Wiedźmy i anioły – postrzeganie kobiet w dawnej i
współczesnej kulturze, red. A. Stanecka, J. Dybała, Piotrków Trybunalski
2017, s. 217-234.
2. Dybała Jolanta, recenzja książki: Bibliografia Świętokrzyskiego Parku
Narodowego za lata 2010-2014, oprac. Joanna Nowak, wstęp Stanisław
Huruk, Kielce-Bodzentyn: Świętokrzyski Park Narodowy, 2015, ss. 204
(Biblioteka Świętokrzyskiego Parku Narodowego) (oddane do druku w:
„Rocznik Biblioteki UJK”).
3. Dybała Jolanta, Miłość własna u świętego Augustyna (oddane do druku w:
„E-Patrologos”).
4. Kokoszko Maciej, Dybała Jolanta, Ciecierzyca (ἐρέβινϑος; Cicer arietinum L.)
jako leczniczy pokarm i lekarstwo w wybranej greckiej literaturze
medycznej, [in:] Lek roślinny, t. 5, Rośliny jako podstawa racjonalnej diety
oraz źródło leków, red. A. Płonka-Syroka, B. Syroka, Wrocław 2016, s. 29-47.
5. Kokoszko Maciej, Jagusiak Krzysztof, Dybała Jolanta, Nauka o mleku zawarta
w twórczości Dioskuridesa. Studium źródłowe, „Przegląd Nauk
Historycznych” 16, 1 (2017), s. 5-38.
6. Kokoszko Maciej, Rzeźnicka Zofia, Jagusiak Krzysztof, Dybała Jolanta,
Pedanius Dioscorides’ remarks on milk properties, quality and processing
technology, „Journal of Archaeological Science: Reports” (w druku).
7. Kokoszko Maciej, Dybała Jolanta, Jagusiak Krzysztof, The chickpea
(ἐρέβινϑος; Cicer arietinum L) as a medicinal foodstuff and medicine in
selected Greek medical writings (oddane do druku w: „Studia Ceranea”).
8. Dybała Jolanta, Kokoszko Maciej, Lecznicze działanie olei roślinnych (ἔλαια)
na podstawie I księgi De materia medica Dioskuridesa (w druku w: Lek
roślinny – historia i współczesność – materiały pokonferencyjne).
9. Kokoszko Maciej, Jagusiak Krzysztof, Dybała Jolanta, Medyczna nauka o
mleku (γαλακτολογία ἰατρική) zawarta w dorobku Pedaniusza Dioskuridesa
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(oddane do druku w: Leki i choroby odzwierzęce – materiały
pokonferencyjne).
10. Kokoszko Maciej, Jagusiak Krzysztof, Dybała Jolanta, Kilka uwag o diecie
spartańskiej, czyli o wiarygodności Plutarcha z Cheronei (oddane do druku
w: Historia diety i kultury odżywiania – materiały pokonferencyjne).
mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany
1. Franas-Mirowska Urszula, Wicha Karolina, Koncepcja „trzeciego miejsca”
jako element kreowania wizerunku biblioteki akademickiej w przestrzeni
społecznej.
W: Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia: V wrocławskie spotkania
bibliotekarzy. T. 13, red. A. Łupszak, J. Leśniewski. Wrocław: Wydaw.
Politechniki Wrocławskiej, 2017, s. 55-75. ISBN 978-83-7493-976-8.
2. Franas-Mirowska Urszula, Kształcenie kompetencji informacyjnych
studentów jako strategia działań edukacyjnych w bibliotece akademickiej:
projekt dydaktyczny Filii Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie
Trybunalskim [online]. W: Rola biblioteki w środowisku lokalnym, red. J.
Czyrek, J. Wojtczak. Wrocław: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2017,
s. 47-67. ISBN 978-83-61970-40-8. Dostępny w:
http://www.dbc.wroc.pl/publication/43499.

VIII. KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA, SPOTKANIA NAUKOWE
I KULTURALNE, SZKOLENIA
Konferencje:
dr Jolanta Dybała, bibliotekarz
1. „Lek roślinny – historia i współczesność”.
Organizator: Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu, Zakład Humanistycznych Nauk WF UMW i Fundacja Humanitas et
Scientia.
Miejsce: Zachełmie, 6–8 kwietnia 2017 r.
Wystąpienie: Lecznicze działanie olei roślinnych (elaía) na podstawie I księgi De
materia medica Dioskuridesa.
mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany
1. „Biblioteki i bibliotekarze – partnerami wspierającymi edukację informacyjną i
medialną w uczelni” – seminarium PolBit.
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Miejsce: Warszawa, 29 maja 2017 r.
Organizator: Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.
2. „Rola biblioteki w środowisku lokalnym” IX Konferencja Korporacji
Bibliotekarzy Wrocławskich.
Organizatorzy: Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich.
Miejsce: Wrocław, 01.12.2017 r., Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we
Wrocławiu.
Wystąpienie: Kształcenie kompetencji informacyjnych studentów jako strategia
działań edukacyjnych w bibliotece akademickiej - projekt dydaktyczny Filii
Biblioteki Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim.
Szkolenia i staże
Luty 2017
1. „Archiwizacja danych osobowych” (szkolenie wewnętrzne w Filii UJK)
2. „Ochrona danych osobowych” (szkolenie wewnętrzne w Filii UJK)
Piotrków Trybunalski
Uczestnicy: mgr Urszula Franas-Mirowska, mgr Magdalena Lankocz, mgr Małgorzata
Pisarek, mgr Agnieszka Rogozińska,
Kwiecień 2018
3. Staż zagraniczny w ramach program ERASMUS+ (STT)
24.04 - 28.04.2017, Uniwersytet w Pizie, Włochy
dr Jolanta Dybała

Maj 2017
4. „Warsztaty naukowe z zakresu prawa autorskiego dla pracowników uczelni
wyższych” (szkolenie wewnętrzne)
Kielce, 19 maja 2017 r., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uczestnicy: mgr Urszula Franas-Mirowska
5. „Faktura VAT w uczelni publicznej” (szkolenie wewnętrzne)
Kielce, 23 maja 2017 r., Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Uczestnicy: mgr Urszula Franas-Mirowska
Wrzesień 2017
6. „Deskryptory Biblioteki Narodowej – dni otwarte w Bibliotece Narodowej”
(szkolenie zewnętrzne)
Warszawa, 21-22.09.2017 r., Biblioteka Narodowa w Warszawie
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Uczestnicy: mgr Urszula Franas-Mirowska, mgr Urszula Jagodzińska, mgr Liliana
Koblenzer
Październik 2017
7. „Deskryptory Biblioteki Narodowej w katalogach systemów SOWA bibliotek
województwa łódzkiego” (szkolenie zewnętrzne)
Łódź, 20.10.2017 r., Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi
Uczestnicy: mgr Magdalena Lankocz, mgr Sylwia Miller-Sieroska, mgr Małgorzata
Pisarek. mgr Sylwia Miller-Sieroska
IX. WYSTAWY i AKCJE PROMOCYJNE
Biblioteka organizowała wystawy, które prezentowały głównie nowości wydawnicze
oraz wystawy okolicznościowe. Fotogalerię umieszczano na stronie internetowej
Biblioteki.
W 2017 roku zorganizowano następujące ekspozycje:
Wypożyczalnia:
1. Współczesne trendy w ekonomii [czas prezentacji : 1.01.2017-20.02.2017],
2. Niepokorne biografie – seria wydawnicza „Fortuna i Fatum” [czas prezentacji:
21.02.2017-01.04.2017],
3. Filologia angielska – nowości wydawnicze [czas prezentacji: 02.03.201631.03.2016],
4. Metody badawcze w pracy naukowej [czas prezentacji: 16.05.201730.06.2017],
5. Bezpieczeństwo narodowe – nowości wydawnicze [czas prezentacji:
01.10.2017-01.11.2017],
6. Publikacje naukowe pracowników Filii UJK w Piotrkowie Tryb. [czas
prezentacji: 02.11.2017-12.12.2017],
7. Współczesne tendencje w zarządzaniu
[czas prezentacji: 12.12.201731.12.2017].
Czytelnia :
1. Roman Dmowski (1864-1989) [czas prezentacji: styczeń 2017],
2. Czasopisma naukowe w zbiorach Biblioteki [czas prezentacji: styczeń/luty
2017],
3. Rok 2017 rokiem Józefa Piłsudzkiego [czas prezentacji: luty/grudzień 2017],
4. Rok 2017 rokiem Josepha Conrada [czas prezentacji : luty/marzec 2017],
5. Powstanie styczniowe 1863-1864 [czas prezentacji: luty 2017],
6. Wyklęci przez komunę - Żołnierze Niezłomni [czas prezentacji: kwiecień
2017],
7. Tydzień Bibliotek i Dzień Bibliotekarza [czas prezentacji: marzec 2017],
8. 800 lecie Piotrkowa Trybunalskiego 1217-2017 [czas prezentacji: marzec
2017],
9. Dwór polski w historii i literaturze [czas prezentacji: maj/czerwiec 2017],
10. 200.
rocznica
śmierci
Tadeusza
Kościuszki
[czas
prezentacji:
wrzesień/październik 2017],
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11. Wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej w zbiorach Filii Biblioteki UJK
w Piotrkowie Tryb. [czas prezentacji: październik 2017],
12. 500 lat Reformacji 1517-2017 [czas prezentacji: listopad 2017],
13. 150. rocznica urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego [czas prezentacji:
grudzień 2017].
AKCJE PROMOCYJNE
 „Pomaganie przez ubranie” – zbiórka odzieży używanej na rzecz Fundacji
Gajusz,
 „Odwiedź Bibliotekę i wygraj książkę”. Akcja z okazji Dnia Bibliotekarza i
Bibliotek.

Piotrków Trybunalski, dnia 17 stycznia 2018 r.
Sporządziła:
mgr Urszula Franas-Mirowska
Zastępca Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
ds. Filii Biblioteki Uniwersyteckiej
w Piotrkowie Trybunalskim
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Zatwierdził:

