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UWAGI WSTĘPNE 

 

W 2019 roku Biblioteka, podobnie jak i cała Uczelnia, stanęła przed nowymi wyzwaniami 

wynikającymi z wdrażania w życie Ustawy 2.0 rewolucjonizującej niektóre aspekty 

funkcjonowania Uczelni. W związku z tym Biblioteka – a w szczególności Oddział Informacji 

Naukowej - realizowały nowe zadania. Przy zachowaniu dotychczasowego stanu zatrudnienia 

oznaczało to nałożenie na pracowników poszczególnych działów nowych obowiązków. Dzięki 

dokonaniu, na przełomie lat 2018/2019, zmian personalnych, udało się podołać wyzwaniom. 

W celu realizacji nowych zadań powołano w Bibliotece zespoły zadaniowe pracujące nad 

poszczególnymi projektami. 

W większym stopniu zwracano uwagę na zaspokajanie potrzeb i oczekiwań pracowników 

naukowych, m.in. intensyfikując prace nad rejestracją ich dorobku w bazie Expertus czy 

otwierając repozytorium instytucjonalne. Aby stać się realnym wsparciem dla naukowców, 

organizowano szkolenia o tematyce dot. open access czy zwiększania widoczności dorobku 

naukowego poprzez umieszczanie publikacji w Repozytorium UJK. 

Mimo iż Biblioteka od niedawna ogranicza ilość przyjętych darów w celu unikania zbędnych 

dubletów, to warto w tym miejscu wspomnieć o pozyskaniu cennych zbiorów specjalnych 

ze spuścizny po profesorze Czesławie Erberze czy przekazaniu do Biblioteki zbiorów 

po bibliotece Instytutu Filologii Polskiej UJK. 

Oprócz gromadzenia zasobów tradycyjnych, drukowanych, Biblioteka pozyskuje i organizuje 

dostępy do elektronicznych źródeł informacji, choć wyraźnie należy zaznaczyć, 

że podstawową przeszkodą w zakupie – zwłaszcza zagranicznych baz z e-czasopismami czy 

e-książkami – jest ich bardzo wysoki koszt. 

Biblioteka, podobnie jak w ubiegłych latach, była aktywna w pozyskiwaniu i realizowaniu 

projektów-grantów dofinansowywanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

co zaowocowało realizowaniem w roku sprawozdawczym aż pięciu różnych projektów 

z zakresu działalności upowszechniającej naukę na łączną kwotę dofinansowania ponad 350 

tys. zł. 

Z finansowym wsparciem Jego Magnificencji Rektora, Biblioteka zdecydowanie mocniej niż 

w ubiegłych latach była zaangażowana w życie kulturalne Kielc organizując liczne 

wydarzenia: spotkania autorskie, wykłady otwarte, wystawy itp. W roku 2019 pierwszy raz 

włączyliśmy się w ogólnopolskie wydarzenia: Narodowe Czytanie oraz Noc Bibliotek. 

Wydarzenia te, podobnie jak spotkania ze znanymi twórcami literatury, aktorami czy 

podróżnikami cieszyły się dużym zainteresowaniem. Szczególną okazją do organizowania 

takich wydarzeń był obchodzony w roku akademickim 2019/2020 jubileusz 50-lecia UJK. 

Najdonioślejszym wydarzeniem było niewątpliwie nawiązanie współpracy ze światowej sławy 

artystą-plastykiem Rafałem Olbińskim, którego dzieła można było podziwiać na wystawie, 

otwartej osobiście przez twórcę, w Galerii Uniwersyteckiej. Współpraca ta zaowocowała 

wykonaniem przez Rafała Olbińskiego, na zamówienie Biblioteki, plakatu upamiętniającego 

jubileusz 50-lecia. Bardzo interesującą oraz ciesząca się dużym zainteresowaniem była 

również wystawa ozdób świątecznych oraz prac i instalacji artystycznych dr Lucyny Gozdek. 

Autorka podarowała Bibliotece jedną z instalacji, która ozdabia czytelnię. 

Istotnym faktem był, zakończony w roku sprawozdawczym, remont Czytelni Pedagogicznej, 

dzięki któremu czytelnicy wreszcie będą mogli pracować naukowo w odpowiednich 
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warunkach. Czas remontu był też okazją do dogłębnej selekcji księgozbioru Czytelni, 

co m.in. stworzyło odpowiednią rezerwę na nowości wydawnicze w tej jednostce. 

Z powodu wyczerpującej się przestrzeni magazynowej w głównym gmachu podjęto starania 

o przekazanie Bibliotece i zaadaptowanie na te cele wolnych pomieszczeń w budynku 

Centrum Języków Obcych, a także intensywne prace podjęła od lipca Komisja Selekcji. 

W 2019 roku zdecydowanie zwiększyła się ilość szkoleń w jakich uczestniczyli – i jakie 

organizowali - pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej. 
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I. GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW 

Założone w planie na bieżący rok zadania zrealizowano w całości. Główne wpływy 

do księgozbioru pochodziły z zakupów i darów. W trakcie roku realizowano dezyderaty 

nauczycieli akademickich naszej Uczelni, głównie na publikacje polskie ale także 

zagraniczne. Zakupów dokonywano m.in. w Azymucie, wydawnictwach uczelnianych oraz 

regionalnych. Korzystano z ofert w postaci egzemplarzy okazowych hurtowni takich jak: 

Pergamin, Firma Księgarska W. Juszczaka. Przy okazji uzupełniania bibliografii dorobku 

naukowego pracowników UJK, skierowano starania na zakup publikacji autorstwa kadry 

uniwersyteckiej. Zbiory uzupełniano także z ofert rynku wtórnego (Antykwariat Górski Filar, 

Marek Jarco, Lorek). Po zmarłym mężu spuściznę przekazała, umową darowizny, pani 

Barbara Erber. Znalazły się tu starodruki, druki XIX-wieczne i XX-wieczne, plakaty, grafika, 

dokumenty życia społecznego. W roku 2020 dar będzie skierowany do opracowania. 

Zlikwidowaną kilkutysięczną bibliotekę przekazał Instytut Filologii Polskiej UJK. Jest ona 

poddawana selekcji i po zakwalifikowaniu wybrane książki zasilą zbiory BU. Reszta, 

stanowiąca druki zbędne, skierowana zostanie do magazynu dubletów i rozesłana w ofercie 

dla bibliotek polskich i zagranicznych. Inne dary pochodziły od instytucji np. Muzeum Historii 

Kielc, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego, Muzeum Narodowego w Kielcach, 

Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, PSP Kielce, z wymiany dubletów bibliotek naukowych 

oraz wydawnictw, osób prywatnych a także od pracowników naszej Uczelni. Wśród tych 

ostatnich znaleźli się m.in.: prof. R. Czarny, prof. J. Szczepański, prof. W. Caban, prof. 

L. Michalska-Bracha, dr M. Kwaśniewska. 

 

 

1. Stan ilościowy zbiorów 

 

Zbiory drukowane: 

 

W 2019 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: 

 

 6925 egzemplarzy wydawnictw zwartych, w tym: 

  o 3121 uzyskanych drogą kupna z środków własnych 

o 3804 uzyskanych poprzez dary 

 458 roczników wydawnictw ciągłych, w tym: 

o 344 egz. wydawnictw regularnych polskich 

o   81 egz. wydawnictw nieregularnych polskich 

o   22 czasopisma zachodnie 

o   11 czasopism rosyjskich 

 214 roczników czasopism uzyskanych poprzez dary 

 536 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych 

 

W tym samym czasie ubytkowano: 

 2 egz. z inwentarza głównego wydawnictw zwartych  

 39 roczników z księgi inwentarzowej wydawnictw ciągłych 
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Stan zbiorów na dzień 31.12.2019 r. wynosił: 

 515815 egz. wydawnictw zwartych 

  71989 roczników wydawnictw ciągłych 

  12176 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych 

 

Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w roku 2019 wynosiła: 

 549 tytułów w tym: 

o 516 tyt. czasopism polskich 

o 33 tyt. czasopism zagranicznych 

Zbiory elektroniczne:  

Czasopisma (18991): 

Liczba tytułów czasopism elektronicznych w ramach licencji konsorcyjnych: AIP/APS - 26, 

Clinical Key2 - 680. 

Liczba tytułów czasopism elektronicznych w ramach licencji ogólnokrajowych MNiSW:  

Springer - 2696, Science Direct (Elsevier) – 1 819, Wiley Online Library – 1405, Ebsco – 

12363, Nature – 1, Science - 1 

 

Książki (45004): 

Liczba książek w ramach licencji IBUK Libra - 150 

Liczba książek elektronicznych w ramach licencji konsorcyjnych: Clinical Key - 1052 

Liczba książek elektronicznych w ramach licencji ogólnokrajowych MNiSW:  

Springer – 37 109, Science Direct (Elsevier) – 2515, Wiley Online Library – 2450, Ebsco - 

1728. 

 

Bazy: bibliograficzne w licencjach krajowych i narzędzia bibliometryczne, w licencjach 

konsorcyjnych, bazy własne i inne (46), w tym: 

 

Bazy w licencjach krajowych i narzędzia bibliometryczne (38): 

Scopus (1), w tym SciVal, 

Web of Science (19), w tym InCites 

Springer (1) 

Science Direct (1) 

Wiley Online Library (1) 

Ebsco (15) 

 

Bazy własne (3): 

Aleph3 

dLibra4 

Expertus 

 

Konsorcja i INNE (5): 

                                                 
2 Baza Clinical Key została zakupiona ze środków Collegium Medicum UJK 
3 Baza biblioteczna Aleph zawiera nie tylko katalog główny książek i czasopism, ale także inne podbazy: m.in. katalog prac 
dyplomowych Archiwum UJK, bibliografię „UJK w prasie” czy kolekcje tematyczne 
4 W systemie dLibra działa Biblioteka Cyfrowa UJK oraz Repozytorium UJK 

http://www.scopus.com/
http://www.scival.com/
http://webofscience.com/
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AIP/APS (1), Polska Bibliografia Lekarska (1), Polska Bibliografia Prawnicza (1), Polska 

wersja Tezaurusa Mesh (1), Clinical Key (1) 

 

Bibliografia dorobku naukowego i publicystycznego pracowników UJK - Expertus 

Ogólny stan bazy: 16801 rekordów bibliograficznych 

Opisy dopisane (nowe rekordy): 4385 

Opisy edytowane (*): 11443 

Opisy tylko modyfikowane (*): 7793 
 (*) - uwzględnia tylko ostatnią edycję opisu 

 

Biblioteka Cyfrowa: 

 Liczba materiałów zdigitalizowanych: 3658 

 Liczba materiałów włączonych do Biblioteki Cyfrowej: 2303 

 

 

2. Wartość pozyskanych zbiorów 

 

Ogółem wartość księgozbioru uzyskanego drogą zakupu oraz darów wyniosła: 

 438113,31 zł w tym: 

o 148171,57 zł zakup wydawnictw zwartych  

o 176086,02 zł zakup wydawnictw ciągłych, w tym: 

 81142,58 zł wyd. polskie 

 94943,62 zł wyd. zagraniczne 

o 1236,52 zł zakup jedn. inw. zbiorów specjalnych 

o 112619,20 zł dary, w tym: 

 61489,61 zł – wydawnictwa zwarte 

 50100,59 zł – wydawnictwa ciągłe 

 1029,00 zł – zbiory specjalne 

Na oprawę i konserwację księgozbioru wydatkowano: 

 7994,00 zł  

Na zakup e-źródeł przeznaczono: 

 63850,34 zł 

 

 

3. Opracowanie zbiorów 

 

Opracowanie zbiorów bibliotecznych w BU jest podzielone pomiędzy oddziały 

wyspecjalizowane w poszczególnych rodzajach opracowywania zbiorów: Oddział 

Opracowania Formalnego, Oddział Opracowania Rzeczowego oraz Oddział Wolnego Dostępu 

do Wydawnictw Ciągłych. Ponadto, pewna część zadań dotyczących opracowywania 

i wprowadzania do katalogów nabytków jest przeprowadzana w Oddziale Zbiorów 

Specjalnych oraz Oddziale Informacji Naukowej. W roku sprawozdawczym kontynuowano 

tworzenie rekordów analitycznych dla dokumentów niesamoistnych wydawniczo (takich jak 

artykuły, pojedyncze prace, referaty itp.) zawartych w publikacjach autorstwa pracowników 

naukowych UJK. 
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Statystyka Oddziału opracowania Rzeczowego Zbiorów 

 

Książki otrzymane z Oddziału Opracowania Formalnego Zbiorów – 1078 vol. 

Książki otrzymane z Oddziału Gromadzenia Zbiorów – 5204 vol. 

Wydawnictwa ciągłe i czasopisma – 307 vol. 

Książki przekazane do Oddziału Udostępniania zbiorów – 7174 vol. 

Nadane symbole ZWD – 2984 vol. 

Opracowane wydawnictw ciągłe i czasopisma – 283 vol. 

Hasła wzorcowe KABA wysłane do katalogu NUKAT: 

- wzorcowe słownikowe – 53 

- rozwinięte – 1121  

 

 

Statystyka z zakresu współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach z Centrum 

NUKAT za rok 2019 

 
1. Rekordy bibliograficzne  

 

Rekordy wprowadzone nowe do bazy NUKAT – łącznie 3954 

w tym:  

 wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne - 1480 

 wydawnictwa ciągłe – 0 

 rekordy analityczne - 2474 

 

Rekordy skopiowane z katalogu NUKAT do bazy Aleph – łącznie 25097 

w tym:  

 wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne (kartografia, płyty CD, druki muzyczne, 

ikonograficzne, filmy) - 9156 

 wydawnictwa ciągłe - 108 

 rekordy analityczne - 15833 

 

2. Rekordy haseł wzorcowych  

 

 Rekordy wprowadzone nowe do bazy NUKAT – łącznie 2190 

 w tym: 

 Hasła osobowe, korporatywne (instytucje) - 801 

 Hasła przedmiotowe słownikowe – 53 

 Hasła przedmiotowe rozwinięte - 1121 

 Tytuły ujednolicone - 87 

 Tytuły serii - 29 

 Nazwa/tytuł – 99 
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Stan bazy NUKAT dla Biblioteki Uniwersyteckiej od początku współpracy5 

 

1. Rekordy bibliograficzne skopiowane z katalogu NUKAT do katalogu Biblioteki - 

 337 961 w tym:  

 liczba rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych – 283714 

 liczba rekordów wydawnictw ciągłych - 6840 

 liczba rekordów analitycznych - 47407 

 

2. Rekordy haseł wzorcowych skopiowane z katalogu NUKAT do katalogu Biblioteki – 

5316276 w tym:  

 liczba rekordów w bazie PUK 10 - (baza rekordów haseł wzorcowych typu 

formalnego, w tym uniwersalnego) – 289201 (przyrost o 14521 rekordów). 

 liczba rekordów w bazie PUK 11 - ( baza rekordów haseł przedmiotowych 

słownikowych) – 30725 (przyrost o 1105 rekordów) 

 liczba rekordów w bazie PUK 16 - ( baza rekordów haseł przedmiotowych 

rozwiniętych) – 211701 (przyrost o 10845 rekordy) 

 

3. Rekordy bibliograficzne utworzone w Bibliotece - 53431 

w tym:  

 liczba rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych – 38038 

 liczba rekordów bibliograficznych wydawnictw ciągłych – 306 

 liczba rekordów analitycznych - 15087 

 

4. Rekordy haseł wzorcowych utworzone w Bibliotece – 47136 

w tym:  

 hasła osobowe, korporatywne (instytucje) - 15835 

 hasła przedmiotowe słownikowe – 1479 

 hasła przedmiotowe rozwinięte - 25009 

 tytuły ujednolicone – 1915 

 tytuły serii - 810 

 nazwa/tytuł – 2088 

 

 

Łącznie w bazie katalogu Biblioteki znajduje się 871 246 rekordów zgodnych z katalogiem 

NUKAT.  

 

Biblioteka znajduje się na 16 miejscu pod względem wprowadzonych nowych rekordów 

spośród 135 bibliotek współpracujących z NUKAT-em. 

 

Uprawnienia do aktywnego współkatalogowania w ramach współpracy z Centrum NUKAT 

posiada 19 bibliotekarzy. 

  

 

 

                                                 
5 Źródło: http://centrum.nukat.edu.pl/pl/statystyki - (31.12.2019) 
6 Źródło: inf. z użyciem skryptu: zawiera pole 010 - (31.12.2019) 
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Oddział Informacji Naukowej 

W roku 2019 Oddział Informacji Naukowej głównie świadczył usługi pracownikom naukowym 

UJK w zakresie ewaluacji ich dorobku naukowego, oraz użytkownikom Biblioteki w zakresie 

wyszukiwania materiałów niezbędnych do pracy naukowej. 

W Oddziale sporządzano analizy bibliometryczne dorobku naukowego pracowników 

naukowych oraz doktorantów UJK, a także określano ilości cytowań oraz Indeks Hirsha 

w oparciu o bazy WoS i SCOPUS.  

Pracownicy Oddziału świadczą pomoc dla nauczycieli akademickich UJK w zakresie 

rejestracji i obsługi indywidualnego konta w Polskiej Bibliografii Naukowej oraz jego 

powiązania z kontem Systemu ORCID i ze Zintegrowanym Systemem Informacji 

o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on. Pracownicy Oddziału pomagają także w łączeniu 

konta Systemu ORCID z bazami abstraktowo-bibliograficznymi (m. in. Scopus, WoS, Google 

Scholar), a także udzielają informacji w zakresie ręcznego wprowadzania opisów 

bibliograficznych publikacji naukowych do kont w Systemie ORCID. 

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej odpowiedzialni są za sprawdzanie poprawności 

oraz redakcję metadanych opisów bibliograficznych materiałów deponowanych 

w uruchomionym w 2019 roku Repozytorium UJK. 

Użytkownicy Biblioteki mają dostęp do wszystkich czasopism elektronicznych 

udostępnionych w ramach tzw. licencji krajowej m. in. Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell, 

a także narzędzi Web of Science i Scopus. Czytelnicy mają również dostęp do Polskiej 

Bibliografii Lekarskiej, Polskiej Bibliografii Prawniczej – za pomoc użytkownikom Biblioteki 

w korzystaniu z wszelkich źródeł elektronicznych odpowiadają pracownicy Oddziału 

Informacji Naukowej. 

Pracownicy Oddziału odpowiedzialni są także za zakładanie kont użytkownikom Biblioteki 

w systemie Academica (cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism 

naukowych Biblioteki Narodowej) oraz za pomoc w obsłudze systemu. 

Pracownicy Oddziału zgłaszają do Clarivate Analytics wszelkie błędy w rekordach publikacji 

pracowników UJK indeksowanych w bazie Web of Science i sprawdzają poprawność danych. 

W Oddziale Informacji Naukowej tworzona jest baza „UJK w prasie” – w 2019 r. przejrzane 

zostało ok. 500 zeszytów różnych tytułów czasopism i wprowadzono 91 opisów artykułów 

prasowych dotyczących Uniwersytetu. 

Oddział odpowiada również za rejestrację dorobku naukowego pracowników oraz 

doktorantów UJK w Systemie Expertus. Do bibliografii wprowadzono w 2019 r. 4385 nowych 

opisów bibliograficznych oraz ok. 4500 nowych nazwisk do Indeksu. 

Kierownik Oddziału Informacji Naukowej jest współodpowiedzialny za koordynację 

współpracy z Nukatem - centralnym katalogiem zbiorów polskich bibliotek naukowych; 

pomaga pracownikom Biblioteki katalogującym zbiory w zakresie tworzenia i wprowadzania 

rekordów bibliograficznych i rekordów KHW. 

Oddział Informacji Naukowej odpowiedzialny jest także za ustalanie, organizację i pomoc 

w korzystaniu z baz on-line w dostępie testowym – w 2019 r. w Bibliotece testowane były 

m.in. bazy: SAGE Business Cases oraz Data Planet, BioOne, World Scientific, Ebsco eBook 

Academic Collection e-Duke Books czy McGraw-Hill Medical. 
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Oddział zorganizował szkolenia z zakresu korzystania ze źródeł elektronicznych oraz 

deponowania materiałów w Repozytorium UJK. 

W roku 2019 w Oddziale Informacji Naukowej prowadzone były również prace bieżące 

tj. informacja katalogowa, bibliograficzna, faktograficzna i rzeczowa; nie tylko osobiście ale 

też przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, telefonu oraz formularza kontaktowego 

dostępnego na stronie Biblioteki. Na bieżąco przyjmowano, kodowano i włączano do zasobu 

bibliotecznego nowości wydawnicze. Przeprowadzono również kontrolę, uzupełnienie 

poprzez kwerendy oraz selekcję księgozbioru. 

Statystyka działalności Oddziału za rok 20197: 

1. Ilość opracowanych i włączonych do księgozbioru OIN egzemplarzy – 368 

2. Ilość sporządzonych analiz bibliograficznych – 63 

3. Ilość wprowadzonych rekordów do bazy UJK w prasie – 91  

 

Oddział Zbiorów Specjalnych 

W bieżącym roku w sposób znaczący wydłużono czas pracy Czytelni. Czytelnicy mają obecnie 

ułatwiony dostęp do zgromadzonych w Czytelni zbiorów, zaś czas pracy Czytelni w znacznym 

stopniu dostosowano do tego, który odwiązywał w innych oddziałach udostępniania. Zbiory 

Czytelni udostępniane są nie tylko czytelnikom, ale także prezentowane są gościom i grupom 

odwiedzającym Bibliotekę.  

Zbiory Czytelni powiększane są drogą zakupów i darów. W bieżącym roku zbiory Czytelni 

wzbogaciły się o bardzo cenną kolekcję Czesława i Barbary Erberów, którą Biblioteka 

otrzymała w darze do Barbary Erberowej. Kolekcja obejmuje m.in.: 4 rękopisy, 3 inkunabuły, 

blisko 80 starodruków, książki wydane w XIX i XX w., judaika, afisze i plakaty, druki 

bibliofilskie, fotografie, grafiki i rysunki. Kolekcja została uporządkowana, 

zainwentaryzowana i wstępnie opracowana przez pracowników Oddziału. Na bieżąco 

gromadzone są i opracowywane dokumenty życia społecznego. Wykonano wstępne prace 

związane z przygotowaniem do realizacji drugiego etapu projektu digitalizacji 

i umieszczenia w bibliotece cyfrowej wydawnictw II obiegu z l. 1976-1990. 

Ważną częścią pracy Oddziału było organizowanie wystaw i spotkań autorskich, których 

liczba w bieżącym roku, w związku z jubileuszem 50-lecia Uczelni, była wyjątkowo duża. 

Przygotowywanie wspomnianych imprez (planowanie, kontakt z twórcami i instytucjami, 

organizacja wystaw, wykonywanie zaproszeń, plakatów i innych druków) absorbowało 

znaczną część czasu pracowników Oddziału. Wspomniane prace wykonywała ze strony 

Oddziału głównie mgr Aneta Tkacz. Kompletna lista organizowanych i współorganizowanych 

wystaw w dziale: IX. Wystawy 

Zgromadzono 12176 jednostek zbiorów specjalnych. 

Wpływ w 2019 r.: 536 jednostek.  

 

                                                 
7 Dane dotyczące bibliografii pracowników – Expertus podane są w pkt. I. 1. Stan ilościowy zbiorów 
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Szczegółowa struktura nabytków zbiorów specjalnych przedstawiała się następująco: 

 

jednostka stan na 31.12.2019 przyrost w 2019 r. 

Rękopisy 795 296 

Stare druki 495  

Kartografia 2301 112 

Grafika 2881 71 

Fotografia 1569  

Nadbitki 2192 48 

Druki ulotne 129 3 

Druki muzyczne 304 6 

Mikrofilmy 687  

Dokumenty dźwiękowe 141 księga zamknięta 

Prace doktorskie 339  

Kasety wideo 252  

Dokumenty towarzyszące    91  

razem 12176 536 

 

Ponadto w Oddziale znajdują się zbiory nie rejestrowane w księgach inwentarzowych. Są to: 

dokumenty życia społecznego (28600 jednostek i zespołów) i gazetki II obiegu (330 tytułów). 

Depozyty: mikrofilmy (41 szpul), filmy (4 filmy na jednej szpuli) i pocztówki (299). 

 

 

II. CZYTELNICTWO I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

 

W roku 2019 oddziały udostępniające księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej 

pracowały przez okres 10,5 miesiąca. Sierpień oraz druga połowa grudnia były, zgodnie 

z zarządzeniem Rektora UJK, miesiącami urlopowymi. 

Na dzień 31.12.2019 liczba użytkowników zarejestrowanych w Bibliotece 

Uniwersyteckiej wynosiła 16490, w tym użytkowników aktywnych8 4328.  

Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów (Wypożyczalnia) 

Statystyka zamówień i odwiedzin Wypożyczalni w 2019 r. przedstawia się następująco: 

Złożone 

zamówienia 

ogółem 

Zamówienia 

zrealizowane 

i odebrane 

Zamówienia 

zrealizowane 

i nieodebrane 

Liczba  

czytelników nowo 

zapisanych 

Liczba 

odwiedzin 

22600 19659 2941 1200 52213 

 

                                                 
8 Czytelnik aktywny tzn. taki, który w 2019 r. przynajmniej raz wypożyczył książkę. 
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W roku bieżącym oddział zajmował się głównie udostępnianiem księgozbioru, a także 

codzienną praca z czytelnikiem polegającą na pracy w module udostępniania oraz module 

Wirtualnej Uczelni. Z oddziału Technicznego Opracowania Zbiorów otrzymano 3652 

egzemplarze książek oraz około 5000 czasopism przekazanych z oddziału Wolnego Dostępu 

do Wydawnictw Ciągłych. Wiązało się to ze znacznym przesunięciem księgozbioru. Od lipca  

prowadzona jest selekcja księgozbioru w magazynie zwartym w związku z brakiem miejsca 

na nowe egzemplarze. 

 

Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Zwartych 

W 2019 roku dokonano selekcji i wycofano z Oddziału Wolnego Dostępu do magazynu 

Biblioteki około 1450 książek wykorzystywanych w mniejszym stopniu przez czytelników. 

Wycofane książki pochodziły głównie z działów Językoznawstwa, Literatury oraz Historii. 

Zostały one przygotowane do udostępniania w Oddziale Przechowywania i Wypożyczania 

Zbiorów.  

Oprócz bieżącej kontroli poprawności układu na półkach, przeprowadzono całościowe 

sprawdzenie księgozbioru w strefie wolnego dostępu. Uporządkowano i przesunięto 

księgozbiór Kolekcji Nordyckiej oraz Gabinetu Świętokrzyskiego. 

W związku z umieszczeniem obiektów zdigitalizowanych w Bibliotece Cyfrowej, cała 

Kolekcja XIX została przeniesiona z pomieszczenia Oddziału Wolnego Dostępu 

do pomieszczeń magazynu Biblioteki. 

W 2019 roku do Oddziału Wolnego Dostępu do Wydawnictw Zwartych wpłynęło 2948 nowych 

książek, które włączono do odpowiednich działów. Do Kolekcji Nordyckiej wpłynęło 100 

pozycji zwartych. Do Gabinetu Świętokrzyskiego przekazano 14 książek. Kolekcja XIX-

wieczna powiększyła się o 10 nowych tytułów książek. 

Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych liczy obecnie: 

 57203 woluminów w strefie wolnego dostępu, w tym 28943 dostępnych na miejscu 

i 28260 do wypożyczenia, 

 1658 woluminów w Kolekcji Nordyckiej, w tym 1171 dostępnych na miejscu i 487 

do wypożyczenia, 

 895 woluminów w Gabinecie Świętokrzyskim, w tym 737 dostępnych na miejscu 

i 158 do wypożyczenia 

 7209 woluminów w Kolekcji XIX-wiecznej.  

 

Z Sekcji Opracowania Technicznego Zbiorów do poszczególnych Oddziałów Biblioteki 

Uniwersyteckiej przekazano: 

 do Oddziału Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów – 3 652 pozycje 

 do Oddziału Informacji Naukowej – 356 pozycji 

 do Oddziału Zbiorów Specjalnych – 290 pozycji 

 do Czytelni Pedagogicznej – 1 046 pozycji 
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Z Oddziału wypożyczono 9141 książek, z czego 7508 przy użyciu selfchecków, a 1633 

wypożyczono przez pracowników Oddziału. Czytelnicy skorzystali z 69116 (pozycje włączane 

do księgozbioru po wykorzystaniu przez użytkowników) książek z Oddziału Wolnego Dostępu 

do Zbiorów Zwartych. 

Z Kolekcji XIX-wiecznej wykorzystano około 8 pozycji. 

Pracownik odpowiedzialny za kodowania wygenerował dla Oddziału Wolnego Dostępu 

do Wydawnictw Ciągłych około 3090 kodów kreskowych do wydruku etykiet. Również dla 

Oddziału Informacji Naukowej przygotowano 860 etykiet.  

 

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 wydawnictw 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 

2020; składanie zamówień na prenumeratę wydawnictw ciągłych kupowanych bezpośrednio 

u wydawców; reklamacje brakujących egzemplarzy wydaw. ciągłych objętych prenumeratą 

bieżącą; sporządzanie wykazu podarowanych BUK wydawnictw ciągłych; druk ksiąg 

inwentarzowych. 

Opracowanie wydawnictw 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 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. 



14 | 33 
 

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 Pedagogicznej; 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. 

Ponadto przeprowadzono częściową selekcję czasopism znajdujących się w magazynie 

odstawnym. Przeprowadzono częściową selekcję czasopism znajdujących się w Magazynie 

Głównym. Dokonano całościowej melioracji magazynu z Wolnego Dostępu. 

7 listopada 2019 r. dokonano porównania baz NUKAT i Aleph, co pozwoliło na wyeliminowanie 

wszelkich różnic pomiędzy obydwoma katalogami (porównanie wypadło korzystnie). 

 

 

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. Uniwersyteckiej 19. 

 

W czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych ogółem odwiedzających było: 244 osoby. 

Udostępniono 925 jednostek i zespołów. 

 

Czytelnia Pedagogiczna 

 

Poza budynkiem głównym Biblioteki zbiory udostępniane są również  

w Czytelni Pedagogicznej (agenda zewnętrzna Biblioteki) przy ulicy Krakowskiej 11 – 33 

miejsca.  
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W Czytelni w roku bieżącym odnotowano znaczący spadek udostępniania. W związku 

z rozpoczęciem drugiego etapu remontu zbiory były udostępnianie tylko od stycznia 

do czerwca 2019 roku. 

Wykorzystując przerwę dokonano znaczących zmian w strukturze księgozbioru Czytelni. 

Przeprowadzono prace nad selekcją księgozbioru kierując się zasadą przydatności 

posiadanych egzemplarzy do pracy naukowej i dydaktycznej dla pracowników i studentów 

Wydziału Pedagogiki i Psychologii. W wyniku tych prac sprawdzono cały księgozbiór, 

z którego do magazynu BU przekazano 6050 egzemplarzy wydawnictw zwartych. Przekazano 

również kolekcję kaset edukacyjnych VHS w ilości 109 sztuk. Trwają prace nad zmianą 

ustawienia książek na półce z układu alfabetycznego na numeryczny. Do magazynu głównego 

BU (częściowo do tzw. wolnego dostępu) przekazano także zdecydowaną większość 

egzemplarzy zwartych - które Czytelnia pozyskała jako dary od pracowników WPiP - których 

zakres tematyczny wychodził poza ramy pedagogiki i innych nauk społecznych wykładanych 

na Wydziale. 

 

Statystykę odwiedzin i wykorzystania zasobów w Czytelni Pedagogicznej w 2019 r. 

prezentuje poniższa tabela: 

 

 

Liczba 

odwiedzin 

ogółem 

Liczba 

udostępnionego 

księgozbioru 

Liczba 

korzystających z 

Internetu 

Udzielono 

informacji (bez 

korzystania  

z Czytelni) 
Czytelnia 

Pedagogiczna 
32009 3603  800 220 

 

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 

 

Statystyka wypożyczeń międzybibliotecznych w 2019 r. przedstawia się następująco: 

 

 

Liczba zamówień 

na wypożyczenia 

międzybiblioteczne 

Liczba zamówień 

z zewnątrz 

Liczba zamówień 

na zewnątrz 

Wypożyczalnia 

Międzybiblioteczna 
1123 668 455 

 

Biblioteka ma zarejestrowanych 180 bibliotek z którymi współpracuje  

w ramach wymiany. 

 

Ponadto w ramach zapoznawania przyszłych czytelników, pracowników naukowych 

goszczących w naszej Uczelni oraz osób postronnych chcących zwiedzić Bibliotekę, w 2019 

oprowadzono 447 osób w 32 grupach, w tym 10 grup polskojęzycznych oraz 22 grupy 

obcojęzyczne (jęz. angielski, rosyjski oraz niemiecki). 

 

Liczba odwiedzin wirtualnych Biblioteki: 84091 

                                                 
9 W tym ilość użytkowników korzystających z czytelni: 1930. 
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III. STRUKTURA I PRACOWNICY 

 

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach na koniec 2019 roku zatrudniała 58 osób.  

1 osoba odeszła (zmarła), zatrudniono 1 nowego pracownika służby bibliotecznej. W stosunku 

do roku 2018 stan zatrudnienia nie zmienił się. W roku sprawozdawczym w Bibliotece 3 osoby 

posiadały stopień naukowy doktora, a 51 osób stopień magistra różnych specjalności. 51 osób 

pracowało jako pracownicy służby bibliotecznej od młodszego bibliotekarza do kustosza, 

1 pracownik na etacie magazyniera, 4 jako pracownicy administracyjni oraz 

2 na stanowiskach informatycznych. 

 

Pracownicy służby bibliotecznej 51 etatów 51 osób 

Pracownicy obsługi magazynowej 1 etat 1 osoba 

Pracownicy administracji i informatycy 6 etatów 6 osób 

Razem 58 etatów 58 osób 

 

 

Struktura Biblioteki i obsada osobowa poszczególnych działów wyglądała następująco: 

 

Dyrektor Biblioteki: 

mgr Andrzej Antoniak 

 

Wicedyrektor ds. Filii: 

mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany 

(pracownik Filii w Piotrkowie Trybunalskim) 

 

Wicedyrektor ds. Organizacji Informacji Naukowej: 

mgr Karolina Wicha 

 

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów: 

mgr Justyna Adamczyk - kierownik 

mgr Marta Adler, mgr Karolina Augustyn, mgr Teresa Jamrożek, mgr Ewa Kornecka-

Mogielska 

 

Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów : 

mgr Teresa Chutnik – kierownik 

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: 
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dr Jolanta Drążyk – kierownik 

mgr Magdalena Antoniak 

 

Oddział Zbiorów Specjalnych: 

dr Mariusz Lubczyński – kierownik 

mgr Andrzej Antoniak, mgr Aneta Tkacz 

 

Oddział Informacji Naukowej: 

mgr Katarzyna Król-Golda – kierownik 

mgr Marta Długosz, mgr Wioletta Kowalik, mgr Joanna Nowak, mgr Karolina Wicha, dr Tomasz 

Wójcik 

 

Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów: 

mgr Adam Kacak – kierownik 

mgr Marek Białas, mgr Katarzyna Chruściel, Anna Detka, 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 Dorota 

Śmietańska (urlop rodzicielski) 

 

Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych: 

mgr Edyta Brylska-Szmidt – kierownik 

mgr Małgorzata Guldon, mgr Renata Hatys, mgr Renata Krokos, mgr Ewa Rutkiewicz 

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 

mgr Anna Łojek 

 

Czytelnia Pedagogiczna: 

mgr Dorota Balcerowska – kierownik 

mgr Anna Basamania, mgr Ewa Bieniaszewska, mgr Marcin Zegadło 

 

Sekretariat: 

Katarzyna Zaborek – spec. ds. administracyjnych (sekretariat biblioteki) 

mgr Ewa Brąś – specjalista ds. administracyjnych 

Andrzej Lesiak – specjalista ds. spraw finansowych 

 

 

 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, DYDAKTYCZNA I WYDAWNICZA 

 

Pracownicy Oddziału Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw prowadzili działalność 

naukową, dydaktyczną i wydawniczą (redakcyjną): 



18 | 33 
 

 

Dydaktyka 

Wpisano zaliczenia z przedmiotu szkolenie/przysposobienie biblioteczne na wszystkich 

kierunkach kształcenia na I roku na I stopniu kształcenia i studiach jednolitych magisterskich 

do protokołów zaliczeń w module Wirtualna Uczelnia w roku akademickim 2018/2019 (luty). 

W roku akademickim 2019/2020 zgodnie z decyzją Komisji do spraw jakości kształcenia UJK 

wprowadzono szkolenie biblioteczne również dla studentów I roku na II stopniu kształcenia. 

W związku z tym opracowano wytyczne i wzorcową kartę przedmiotu szkolenie biblioteczne 

dla I roku II stopnia kształcenia.  

 

Nauka 

 

Kontynuowano prace nad opracowaniem naukowym książki: „Pamiętniki Włodzimierza 

Gierowskiego”, w ramach „Seria świętokrzyska. Dzienniki, wspomnienia, pamiętniki, listy”. 

Zorganizowano trzy wykłady otwarte pracowników naukowych UJK, promujące ich 

działalność naukową i ich ostatnie publikacje wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego. 

Prace redakcyjne 

 

Przygotowanie do druku publikacji: 

 Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z dziejów kultury i sztuki w XIX i XX wieku, pod 

redakcją Jolanty Drążyk, Piotra Rosińskiego i Henryka Suchojada (kontynuacja). 

 Reformacja w Małopolsce w starodrukach i historiografii, pod redakcją Jolanty 

Drążyk, Waldemara Kowalskiego (kontynuacja). 

 

 

V. PRZYGOTOWANE I ZŁOŻONE PROJEKTY ORAZ REALIZOWANE ZADANIA ZE ŚRODKÓW 

FINANSOWYCH ZEWNĘTRZNYCH 

 

W bieżącym roku z 5 złożonych zadań na lata 2019-2020 dofinansowanie otrzymały 2 nowe 

zadania na kwotę ogólną 274735,00 zł, z czego dofinansowanie z MNiSW to 238900,00 zł. 

Środki finansowe zostały przyznane w dwóch ratach, z czego w 2019 r. 127400,00 zł.  

W związku ze zmianą zasad finansowania i składaniem wniosków przez inne jednostki UJK 

na cele związane z upowszechnianiem nauki złożono wniosek na 2 nowe zadania do realizacji 

na lata 2020-2021. Decyzja o przydziale środków na kwotę ogólną 279957,78 zł (z czego 

dofinansowanie z MNiSW to 246279,80 zł) zostanie podana w I kwartale 2020 r.  

 

Zakończono realizację 3 zadań realizowanych w 2018-2019.  

Dofinansowanie z MNiSW w 2019 r. II rata: 230 533,00 zł:  

 

1. 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). 

W wyniku realizacji zadania: 
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 powstała baza licząca 6000 rekordów bibliograficznych oraz 1500 rekordów 

haseł kartoteki wzorcowej (powiększono ogólną ilość rekordów 

pozostających w katalogu lokalnym Biblioteki Uniwersyteckiej UJK oraz w 

katalogu centralnym NUKAT). 

 

2. Opracowanie i digitalizacja zbiorów XIX wiecznych (kontynuacja). 

W wyniku realizacji zadania: 

 wprowadzono do obiegu naukowego do Biblioteki Cyfrowej UJK druków XIX 

wiecznych. Utworzoną bazę 1 200 dokumentów elektronicznych (tj. 300 000 

wykonanych skanów) opracowanych i udostępnionych na platformie cyfrowej 

dLibra. 

 

3. Opracowanie, digitalizacja i elektroniczne udostępnienie polskich wydawnictw II obiegu 

z lat 1976-1989. 

W wyniku realizacji zadania: 

 wprowadzono do obiegu naukowego do Biblioteki Cyfrowej UJK druków 

II obiegu wydawniczego z lat 1976-1989. Utworzono bazę 1000 dokumentów 

elektronicznych (98 000 wykonanych skanów) opracowanych i udostępnionych 

na platformie cyfrowej dLibra. 

Razem w 2019 r. realizowano 5 zadań z zakresu działalności upowszechniającej naukę. Kwota 

dofinansowania w 2019 r. na 5 zadań wyniosła 357933,01 zł (środki Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy nr 588/P-

DUN/2018 oraz nr 856/P-DUN/2019).  

 

 

L.p. Nazwa projektu Instytucja 

Całkowity 

koszt 

projektu/ 

kwota 

dofinans

owania 

Status 

wniosku 

1. 

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 

i Szkolnictwa 

Wyższego 

/Działalność 

Upowszechniająca 

Naukę 

138000,00 

/ 

120000,00 
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2. 
Opracowanie i digitalizacja zbiorów XIX 

wiecznych (kontynuacja) 

Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa 

Wyższego 

/Działalność 

Upowszechniająca 

Naukę 

385 718,00

/ 

355 718,00 

D
e
c
y
z
ja
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y
m

a
n
o
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o
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8
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0
1
9
. 

 

 

3. 

Opracowanie, digitalizacja i 

elektroniczne udostępnienie polskich 

wydawnictw II obiegu z lat 1976-1989 

Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa 

Wyższego 

/Działalność 

Upowszechniająca 

Naukę 

107 562,00

/ 

83562,00 

D
e
c
y
z
ja
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o
 d

o
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8
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0
1
9
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4. 

Kontynuacja rozbudowy bazy 

komputerowego katalogu zasobów 

Biblioteki Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego o rekordy analityczne 

artykułów z czasopism ogólnopolskich i 

regionalnych z rozszerzeniem o 

opracowania zamieszczone w 

publikacjach zwartych (zbiorowych) 

dotyczących historii szeroko pojętego 

regionu świętokrzyskiego od czasów 

najdawniejszych do 1989 roku – etap II. 

Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa 

Wyższego 

/Działalność 

Upowszechniająca 

Naukę. 

156 285,00

/ 

135 900,00 

D
e
c
y
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5. 

Opracowanie części retrospektywnej 

(lata 2011 – 2018) w aktualizowanej na 

bieżąco bazie pt. „Bibliografia dorobku 

naukowego, publicystycznego i 

literackiego pracowników UJK oraz 

afiliowanych publikacji doktorantów i 

studentów – kontynuacja (etap II) 

Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa 

Wyższego 

/Działalność 

Upowszechniająca 

Naukę. 

118 450,00

/ 

103 000,00 

D
e
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y
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ja
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6. 

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 IV) 

Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa 

Wyższego 

/Społeczna 

odpowiedzialność 

nauki. 

122 500,00 

/ 

109 500,00 

Decyzja  

I kwartał 

2020 r. 

7. 

Digitalizacja i udostępnienie online 

unikatowych zbiorów XIX-wiecznych 

(kontynuacja) 

Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa 

Wyższego 

/Społeczna 

odpowiedzialność 

nauki. 

157457,78 

/ 

136779,80 

Decyzja  

I kwartał 

2020 r. 

 

 

 

VI. INFORMATYZACJA 

 

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: 

o moduł redaktora dLibry (wrzesień-grudzień 2019) 

o podstawy obsługi programu Excel (11-12 lipca) 

 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  

 podwyższenie wersji systemu dLibra do gałęzi 6 
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 uruchomienie Repozytorium instytucjonalnego UJK 

 

Stan liczbowy sprzętu teleinformatycznego będącego w użytkowaniu BU: 

 137 zestawów komputerowych, 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; 

 21 laptopów, w tym: 

o 15 przeznaczonych dla pracowników 

o 6 dostępnych dla użytkowników; 

 9 tabletów, w tym: 

o 3 przeznaczone dla pracowników 

o 6 przeznaczonych dla użytkowników; 

 3 skanery, w tym  

o 9 skanerów format A4 (w tym 7 szt. dla czytelników)  

o 13 skanerów format A3 (w tym 2 szt. dla czytelników)  

o 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 

 

 

Domańska-Nogajczyk Maria, Wójcik Tomasz 

Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach profesor Wiktorii Śliwowskiej, 25 kwietnia 2019 roku, [w:] Wrocławskie Studia 

Wschodnie 23 (2019) s. 341-346.  

 

Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

w Kielcach profesor Wiktorii Śliwowskiej, 25 kwietnia 2019 roku, [w:] Zesłaniec 79 (2019) 

s. [27]-37. – ten sam tytuł lecz inna treść.  

 

 

Drążyk Jolanta 
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Sztuka w Świętokrzyskiem. Studia z historii kultury i sztuki w XIX i XX wieku, pod red. 

Jolanty Drążyk, Piotra Rosińskiego i Henryka Suchojada, Kielce 2019 

 

 

Lubczyński Mariusz 

Szlacheckie intercyzy ślubne oblatowane w księgach ziemskich i grodzkich krakowskich 

w XVI-XVIII wieku. Streszczenia. Część 1: XVI-XVII wiek, w: Studia genealogiczne. 

Poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka, t. 3, red. A. Sikorski, T. 

Sławiński, Warszawa 2019, s. 131-262; 

Tarło Zaklika, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 2018, s. 325-327; 

Tarło Zygmunt Scypion, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 2018, 

s. 327-329; 

Tarło Zygmunt Aleksander, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 2018, 

s. 329-332; 

Tarnowski Aleksander Gratus, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 

2018, s. 378-380; 

Tarnowski Gabriel, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 2018, s. 394-

396; 

Tarnowski Jan zwany Ciężkim, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 

2018, s. 433-436; 

Tarnowski Jan (Jan Amor), w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 2018, 

s. 436-453; 

Tarnowski Jan Krzysztof, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 2018, 

s. 454-457; 

Tarnowski Jan Gratus, w: Polski słownik biograficzny, T. 52, Warszawa – Kraków 2018, 

s. 463-467. 

 

 

Nowak Joanna 

E-edukacja w chorobie? Kilka uwag na temat możliwości i zagrożeń korzystania z 

internetowych zasobów o tematyce zdrowotnej, "Rocznik Świętokrzyski. Seria C, Nauki 

Społeczne", 2018 (druk w 2019), t. 1, s. 75–93 

 

Czas(y), zegary i „umierający” zawód… Przyczynek do kulturowej historii 

dwudziestowiecznego zegarmistrzostwa polskiego, [w:] Antropologia, media, komunikacja, 

pod red. Małgorzaty Czapigi, Michała Rydlewskiego, Wrocław 2019, ("Colloquia 

Anthropologica et Communicativa" ; vol. 12), s. 139–162 

Neurolog, który wiersze pisał. Wspomnienie o Stanisławie Nowaku (1936-2007) na łamach 

"Forum Bibliotek Medycznych", "Eskulap Świętokrzyski", 2019, nr 1-2, s. 12  

 

Tkacz Aneta 

Pokolenia. Wystawa fotografii. Fascynacja, alia perspective. Luksografia, ekspresje 

światłoczułe, red. A. Tkacz, Kielce 2019; 

 

Rafał Olbiński. Plakat, poster, red. A. Tkacz, Kielce 2019. 
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VIII. KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA, WYKŁADY ORAZ SPOTKANIA NAUKOWE 

I KULTURALNE, UDZIAŁ W PROJEKTACH, INNE SZKOLENIA I WYDARZENIA 

 

styczeń - grudzień 

 

Anna Basamania, Teresa Chutnik, Katarzyna Chruściel, Anna Detka, Anna Gołuzd, Bożena 

Kosno, Katarzyna Król-Golda, Karolina Wicha 

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 (kontynuacja etap III). Źródło 

finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność Upowszechniająca 

Naukę (DUN). Termin realizacji: 2 stycznia 2018 r. - 31 grudnia 2019 r. 

 

Andrzej Antoniak, Ewa Brąś, Magdalena Cieślik, Marcin Gabryś, Urszula Gołda, Radosław 

Januszewski, Anna Klimaszewska, Marta Kołomańska, Katarzyna Król-Golda, Andrzej 

Lesiak, Ewelina Łojek, Karolina Wicha, Katarzyna Zaborek 

Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Bibliotekę 

Uniwersytecką projekcie pn.: Opracowanie i digitalizacja zbiorów XIX wiecznych 

(kontynuacja). Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność 

Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 2 stycznia 2018 r. - 31 grudnia 2019 r. 

 

Andrzej Antoniak, Marek Białas, Marta Długosz, Marcin Gabryś, Monika Grzywna, Adam 

Kacak, Mariusz Lubczyński, Karolina Wicha 

Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Bibliotekę 

Uniwersytecką projekcie pn.: Opracowanie, digitalizacja i elektroniczne udostępnienie 

polskich wydawnictw II obiegu z lat 1976-1989. Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 

2 stycznia 2018 r. - 31 grudnia 2019 r. 

 

Andrzej Antoniak, Ewa Brąś, Edyta Brylska-Szmidt, Magdalena Cieślik, Marcin Gabryś, 

Małgorzata Guldon, Anna Klimaszewska, Wioletta Kowalik, Justyna Regulska, Ewa 

Rutkiewicz, Marcin Zegadło 

Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Bibliotekę 

Uniwersytecką projekcie pn.: Kontynuacja rozbudowy bazy komputerowego katalogu 

zasobów Biblioteki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego o rekordy analityczne artykułów 

z czasopism ogólnopolskich i regionalnych z rozszerzeniem o opracowania zamieszczone 

w publikacjach zwartych (zbiorowych) dotyczących historii szeroko pojętego regionu 

świętokrzyskiego od czasów najdawniejszych do 1989 roku – etap II. Źródło finansowania: 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). 

Termin realizacji: 2 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2020 r.  

 

Justyna Adamczyk, Andrzej Antoniak, Marta Długosz, Ewa Kornecka-Mogielska, 

Katarzyna Król-Golda, Anna Łojek, Joanna Nowak, Karolina Wicha, Tomasz Wójcik 

Udział w realizowanym przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Bibliotekę 

Uniwersytecką projekcie pn.: Opracowanie części retrospektywnej (lata 2011-2018) 

w aktualizowanej na bieżąco bazie pt. „Bibliografia dorobku naukowego, publicystycznego 



25 | 33 
 

i literackiego pracowników UJK oraz afiliowanych publikacji doktorantów i studentów – 

kontynuacja (etap II). Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 

Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN). Termin realizacji: 2 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 

2020 r. 

 

styczeń 

 

 Andrzej Antoniak 

Spotkanie Rady Redakcyjnej „Dzienniki, Wspomnienia, Pamiętniki, Listy”. 

 

Maria Domańska-Nogajczyk, Tomasz Wójcik 

„Dzieje przeżyte i dzieje opisane. Jan Stella-Sawicki – uczestnik i historyk powstania 

styczniowego”. Spotkanie naukowe – Biblioteka UJK, Kielce. 

 

 Marcin Gabryś, Jacek Wilczkowski 

Szkolenie administratorów zarządzających oprogramowaniem antywirusowym. DZI UJK, 

Dagma, Kielce. 

 

luty 

 

 Andrzej Antoniak 

Promocja książki „Wielka Wojna nad Nidą. Kronika parafii Imielno (1912-1917)” (Seria 

Świętokrzyska „Dzienniki, Wspomnienia, Pamiętniki, Listy”) - Centrum Edukacyjne 

„Przystanek Historia” Instytut Pamięci Narodowej, Kielce. 

 

Maria Domańska-Nogajczyk 

„Okrągły stół – fakty i mity”. Wykład prof. Antoniego Dudka - Centrum Edukacyjne 

„Przystanek Historia” Instytut Pamięci Narodowej, Kielce. 

III Dyktando Gwarowe. Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, Stowarzyszenie Przyjaciół Św. 

Katarzyny i Doliny Wilkowskiej oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki w 

Bodzentynie, Wilków. 

 

marzec 

 

 Andrzej Antoniak 

„Europejskie dziedzictwo w otwartych kolekcjach cyfrowych”. Konferencja naukowa – 

Biblioteka Politechniki Krakowskiej, Kraków. (Tytuł wystąpienia: Realizacja przez 

Bibliotekę Uniwersytecką w Kielcach zadania „Opracowanie i digitalizacja zbiorów XIX 

wiecznych”) 

 

Karolina Wicha 

„Social media jako element komunikacji i marketingu w bibliotekach akademickich”. 

Seminarium PolBit – Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa. 

 

 Marcin Gabryś, Ewelina Łojek 

Szkolenie dla administratorów systemu dLibra. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-

Sieciowe, on-line. 
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kwiecień 

 

 Andrzej Antoniak 

V Edycja Akademii Dyrektorów Bibliotek IBUK Libra. Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 

 

Marcin Gabryś, Ewelina Łojek 

Szkolenie dla administratorów systemu dLibra. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-

Sieciowe, on-line. 

 

Wioletta Kowalik 

Szkolenie z obsługi bazy Clinical Key 2.0. Biblioteka UJK, Kielce. 

 

maj 

 

 Andrzej Antoniak 

Jubileusz 110-lecia bibliotek publicznych w regionie świętokrzyskim, WBP Kielce. 

Spotkanie Rady Redakcyjnej „Dzienniki, Wspomnienia, Pamiętniki, Listy”. 

 

Karolina Wicha 

„Szanse i wyzwania dla polskich wydawnictw i czasopism naukowych”. Konferencja 

naukowa – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Politechnika Warszawska, 

Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa. 

 

Edyta Brylska-Szmidt, Małgorzata Guldon, Katarzyna Król-Golda, Ewa Rutkiewicz 

„RDA w rekordach khw”. Webinarium – Nukat, on-line. 

 

Marcin Gabryś, Jacek Wilczkowski 

Szkolenie administratorów zarządzających oprogramowaniem antywirusowym. DZI UJK, 

Dagma, Kielce. 

 

Anna Gołuzd, Bożena Kosno 

„Hasła osobowe i korporatywne”. Webinarium – Nukat, on-line. 

 

 Ewa Kornecka-Mogielska 

10 Warszawskie Targi Książki, Warszawa. 

 

Andrzej Antoniak, Maria Domańska-Nogajczyk, Tomasz Wójcik 

„200 lat kasaty Świętego Krzyża. Kasata opactwa benedyktyńskiego ze Świętego Krzyża na 

Łyścu w 1819 r. – przyczyny – przebieg – konsekwencje. Konferencja naukowa - Klasztor 

Misjonarzy Oblatów, Stowarzyszenie Per Crucem, Radio Kielce, Wydział Humanistyczny 

UJK, Święty Krzyż.  

 

czerwiec 

 

 Andrzej Antoniak 
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I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych. Biblioteka Politechniki Łódzkiej, Biblioteka 

Uniwersytetu Łódzkiego, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Centrum Informacyjno-

Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Stowarzyszenie EBIB, Wyższe Szkoły 

Bankowe, Łódź. 

Promocja książki „Dziennik Staszka (czerwiec-październik 1943)” (Seria Świętokrzyska 

„Dzienniki, Wspomnienia, Pamiętniki, Listy”) - Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” 

Instytut Pamięci Narodowej, Kielce. 

 

Marta Długosz, Wioletta Kowalik, Katarzyna Król-Golda, Karolina Wicha, Tomasz 

Wójcik 

„Web of Science – podstawy wyszukiwania i nawigacji”. Webinarium - Web of Science 

Group, on-line. 

 

Maria Domańska-Nogajczyk 

Spotkanie z Weroniką Kostyrko autorką książki Tancerka i zagłada. Historia Poli Nireńskiej. 

Instytut Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. J. Karskiego, Kielce. 

Uroczystość nadania tytułu Honorowych Obywateli Miasta Bodzentyn płk. Janowi Piwnikowi 

ps. „Ponury” i Eugeniuszowi Gedyminowi Kaszyńskiemu ps. „Nurt”. Bodzentyn.  

Promocja książki: Dziennik "Staszka". Zapiski st. strz. z cenz. Stanisława Wolffa, żołnierza 

Zgrupowań partyzanckich AK "Ponury" (15 czerwca - 11 października 1943 r.) w 

opracowaniu dr. Marka Jedynaka. Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” Instytut 

Pamięci Narodowej, Kielce. 

 

lipiec 

 

Marta Długosz, Wioletta Kowalik, Katarzyna Król-Golda, Karolina Wicha, Tomasz 

Wójcik 

„Web of Science – wyszukiwanie autora”. Webinarium – Web of Science Group, on-line. 

„Web of Science – wyszukiwanie nazw instytucji”. Webinarium – Web of Science Group, on-

line.  

„Web of Science – tworzenie raportów cytowani i indeks Hirsha”. Webinarium – Web of 

Science Group, on-line.  

„Web of Science – rankingi czasopism w bazie Journal Citation Reports”. Webinarium – Web 

of Science Group, on-line.  

 

Marta Długosz, Wioletta Kowalik, Katarzyna Król-Golda, Tomasz Wójcik 

„Kopernio – przestań klikać. Zacznij czytać”. Webinarium - Kopernio, on-line. 

 

Maria Domańska-Nogajczyk 

„Cymes w Kielcach, czyli Śladami Kultury Żydowskiej – Jak przepracować trudne momenty 

polsko-żydowskiej historii”. Seminarium - Muzeum Dialogu Kultur, Kielce. 

 

sierpień 

 

 Andrzej Antoniak, Marcin Gabryś, Katarzyna Król-Golda 

Wideoprezentacja nowych modułów systemu Expertus, Kielce, online. 
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wrzesień 

 

 Andrzej Antoniak 

Konferencja Dyrektorów Biblioteka Akademickich Szkół Polskich. Biblioteka Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz. 

Uroczyste seminarium na jubileusz 100-lecia Biblioteki Sejmowej. Biblioteka Sejmowa, 

Warszawa 

Konferencja prasowa BN i WBP Kielce inaugurująca uruchomienie nowego systemu ALMA w 

ramach projektu „e-omnis”. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kielce 

Spotkanie Rady Redakcyjnej „Dzienniki, Wspomnienia, Pamiętniki, Listy”. 

 

 

Karolina Wicha 

„Biblioteki uczelniane wobec środowiska akademickiego – nowe obszary działania”. 

Konferencja naukowa – Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. 

 

Justyna Adamczyk, Edyta Brylska-Szmidt, Małgorzata Guldon, Katarzyna Król-Golda 

„Forum dobrych praktyk: zasoby elektroniczne – gromadzenie, opracowanie, 

udostępnianie, informacja o zbiorach”. Konferencja i warsztaty - Biblioteka Uniwersytetu 

Ekonomicznego, Wrocław. 

 

Teresa Chutnik, Anna Gołuzd, Bożena Kosno 

„Obsługa pól 880”. Webinarium – Nukat, on-line. 

 

Andrzej Antoniak, Maria Domańska-Nogajczyk 

„Średniowieczne skarby Kielc. Rękopiśmienne księgi dawnej Biblioteki kolegiaty 

kieleckiej”. Wernisaż wystawy autorstwa prof. dr. hab. Krzysztofa Brachy, mgra Leszka 

Dziedzica - Muzeum Historii Kielc, Kielce. 

 

Marta Adler, Andrzej Antoniak, Magdalena Antoniak, Dorota Balcerowska, Maria 

Domańska-Nogajczyk, Renata Hatys, Anna Klimaszewska, Anna Łojek, Karolina Wicha, 

Tomasz Wójcik, Marcin Zegadło 

Benefis 70-lecia urodzin Jana Jadacha. Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Kielce. 

 

Mariusz Lubczyński 

„Miasta Galicji w dobie przemian polityczno-ustrojowych w latach 1772-1876. Miasta na 

pograniczach”. Konferencja naukowa – Muzeum Budownictwa Ludowego, Sanok. 

 

październik 

 

Justyna Adamczyk 

23 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie, Kraków. 

 

 Andrzej Antoniak, Magdalena Antoniak 

„Rękopiśmienne księgi dawnej Biblioteki Kolegiaty Kieleckiej”. Finisaż wystawy – Muzeum 

Historii Kielc, Kielce. 
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Uroczyste otwarcie Galerii malarstwa polskiego i europejskiej sztuki zdobniczej. Muzeum 

Narodowe, Kielce. 

 

Magdalena Antoniak 

Szkolenie: Repozytorium UJK – krok po kroku. Biblioteka UJK, Kielce. 

 

Maria Domańska-Nogajczyk 

Spotkanie z Tomaszem Łubieńskim, autorem książki Wojna według Karskiego. Instytut 

Kultury Spotkania i Dialogu Stowarzyszenia im. J. Karskiego, Kielce. 

  

Jolanta Drążyk 

Uroczysta gala I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Henryka 

Sienkiewicza. Muzeum Narodowe w Kielcach, Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, 

Oblęgorek (członek jury konkursowego). 

 

 Marcin Gabryś, Danuta Siudak 

Konferencja polskiej grupy użytkowników Aleph – Pol-Aleph. Konferencja – Aleph Polska, 

Opole. 

 

listopad 

 

Andrzej Antoniak, Katarzyna Król-Golda, Karolina Wicha 

„Otwieranie Nauki – Praktyka i Perspektywy. Wyzwania dla bibliotek akademickich 2.0”. 

Seminarium – Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Elsevier, Warszawa. 

 

Teresa Chutnik, Anna Gołuzd, Mariusz Lubczyński 

„Zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych w katalogu centralnym NUKAT”. 

Konferencja z cyklu HINC OMNIA, Warszawa. 

 

Maria Domańska-Nogajczyk 

„Sprawiedliwi. Rzecz o Ukraińcach ratujących Polaków w czasie Rzezi Wołyńskiej”. 

Promocja książki Maryli Ścibor – Marchockiej - Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” 

Instytut Pamięci Narodowej, Kielce. 

„Ukraina i Ukraińcy w źródle archiwalnym”.Spotkanie w ramach „Spotkań ze źródłem 

archiwalnym” - Archiwum Państwowe, Kielce. 

„Polacy na Zabajkalu dawniej i dziś”. Wykład doc. dra Jewgenija Siemionowa z 

Uniwersytetu Państwowego w Ułan-Ude. Spotkanie naukowe - Instytut Historii UJK, Kielce. 

„Kultura ludowa Bodzentyna.” Spotkanie w ramach „Spotkań ze źródłem archiwalnym” - 

Archiwum Państwowe, Kielce. 

 

grudzień 

 

Andrzej Antoniak 

Spotkanie Rady Redakcyjnej „Dzienniki, Wspomnienia, Pamiętniki, Listy”. 

 

Maria Domańska-Nogajczyk 
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„Trwajcie”. Wernisaż wystawy oraz projekcja filmu dokumentalnego poświęconego 

Januszowi Kurtyce, prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2005-2010 - Centrum 

Edukacyjne „Przystanek Historia”, Instytut Pamięci Narodowej, Kielce.  

 

Maria Domańska-Nogajczyk, Tomasz Wójcik 

"Nasza wojna. Europa Środkowo-Wschodnia 1914–1918", T. I-II. Cykliczne spotkanie 

naukowe – wykład prof. Jerzego Pająka, na temat monografii Włodzimierza Borodzieja i 

Macieja Górnego. Biblioteka UJK, Kielce.  

 

Andrzej Antoniak, Magdalena Antoniak, Maria Domańska-Nogajczyk, Jolanta Drążyk, 

Tomasz Wójcik 

Uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej Profesorowi Adamowi Massalskiemu. Instytut 

Historii, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce.  

 

Wydarzenia, spotkania, wykłady, uroczystości i szkolenia organizowane lub 

współorganizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką: 

 

 8 lutego: wernisaż wystawy „Pokolenia” 

 25 marca: wykład otwarty dra Wojciecha Kiebzaka „Co wspólnego ma siedzenie z 

oddychaniem, czyli kilka słów o dbaniu o narząd ruchu” 

 4 kwietnia: spotkanie autorskie z Janem Nowickim 

 25 kwietnia: wernisaż wystawy „FORTY – Kontynuacja” 

 25 kwietnia: szkolenie z bazy ClinicalKey 

 15 maja: Salon Literacki – Spotkanie autorskie z Bogusławem Wiłkomirskim 

 29 maja: wykład otwarty dra Michała Mazurkiewicza „Związki sportu z religią – 

wybrane aspekty” 

 4 czerwca: wernisaż wystawy „W Drodze Do Niepodległości. Kanadyjski Przystanek – 

Obóz Kościuszko W Niagara-On-The-Lake, 1917-1919” 

 5 czerwca: spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem 

 10 czerwca: V Świętojańskie Spotkania 

 13 czerwca: spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem 

 6 września: Narodowe Czytanie 2019 (8 edycja) 

 5 października: Noc Bibliotek (V edycja) 

 16 października: Salon Literacki – Stanisław Nyczaj "W stronę ekoliteratury" 

 21 października: spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską 

 22, 23, 24 października: szkolenie Repozytorium UJK – Krok Po Kroku 

 23 października: otwarcie wystawy "Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: 

50 lat Uczelni" 

 23 października: wernisaż wystawy „Rafał Olbiński – Plakat” 

 20 listopada: Salon Literacki – Świętokrzyskie Zaduszki Literackie 

 29 listopada: Spotkanie z himalaistą Januszem Majerem 

 4 grudnia: wykład otwarty dr hab. prof. UJK Beaty Wojciechowskiej „Flebotomia i 

purgowanie, czyli o leczeniu w wiekach średnich” 

 6 grudnia: wernisaż wystawy „W PRZESTRZENI” 
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IX. WYSTAWY 

 

Biblioteka we współpracy z wybranymi instytucjami i osobami spoza naszej książnicy 

zorganizowała następujące wystawy: 

 

1. POKOLENIA  

8 II – 1 III 

Wystawa fotografii Studenckiego Koła Naukowego Fotografii 210Studio, Sekcji 

fotograficznej przy Świętokrzyskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku oraz słuchaczy 

Uniwersytetu Dziecięcego UJK 

Galeria Uniwersytecka 

 

2. W CHINACH I O CHINACH  

19 III – 23 IV 

Wystawa fotografii (zdjęcia z konkursu fotograficznego organizowanego przez Instytut 

Konfucjusza Uniwersytetu Jagiellońskiego) 

Galeria Uniwersytecka 

 

3. FORTY - KONTYNUACJA  

25 IV – 31 V  

Wystawa malarstwa Magdaleny Świercz-Wojteczek 

Galeria Uniwersytecka 

 

4. TWÓRCZOŚĆ LITERACKA GUSTAWA HERLINGA-GRUDZIŃSKIEGO 

20 V – 20 XI  

Wystawa okolicznościowa ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej z okazji 100 rocznicy 

urodzin Pisarza 

Parter Biblioteki 

 

5. W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI. KANADYJSKI PRZYSTANEK – OBÓZ KOŚCIUSZKO W 

NIAGARA-ON-THE-LAKE, 1917-1919 

4 VI - 5 VII  

Galeria Uniwersytecka 

 

6. NUTY I ŚPIEWNIKI ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ 

5 X 

Wystawa towarzysząca ogólnopolskiemu wydarzeniu „Noc Bibliotek” 

Parter Biblioteki 

 

7. PROFESOR RYSZARD CZARNY 

1-31 X  

Wystawa publikacji i fotografii 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych UJK 

 

8. WYSTAWA "UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH: 50 LAT UCZELNI" 

23 X – (wystawa stała) 

Parter Biblioteki 
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9. WYSTAWA PLAKATU RAFAŁA OLBIŃSKIEGO 

23 X – 31 VII  

Wystawa plakatu połączona z przekazaniem Uniwersytetowi plakatu wykonanego przez 

Rafała Olbińskiego z okazji 50-lecia powstania Uczelni 

Galeria Uniwersytecka 

 

10. BO PRZYSZŁOŚĆ TATERNICTWA LEŻY POZA TATRAMI 

29 XI – 20 XII 

Wystawa książek i czasopism z kolekcji Henryka Rączki oraz Biblioteki Uniwersyteckiej z 

okazji spotkania z himalaistą Januszem Majerem 

Parter Biblioteki 

  

11. W PRZESTRZENI  

6 XII 2019 – 31 I 2020  

Wystawa malarstwa, instalacji i ozdób świątecznych dr Lucyny Gozdek 

II piętro Biblioteki 

 

W Czytelni Pedagogicznej (agenda zewnętrzna) zaprezentowano następujące wystawy: 

 Nowości Czytelni – 2 edycje  

 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. 
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UWAGI KOŃCOWE 

 

W powyższym sprawozdaniu przedstawiono szczegółowe dane ilościowe i jakościowe 

dotyczące działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2019.  

Rozpoczęta ze względu na malejącą przestrzeń magazynową, a sygnalizowana 

w sprawozdaniu z roku 2018, głęboka selekcja księgozbioru docelowo wymusi 

przeorganizowanie księgozbioru, spowoduje zwolnienie dosyć znaczącej ilość miejsca 

w magazynie i umożliwi niezakłócone funkcjonowanie Biblioteki w tym zakresie przez 

najbliższe lata. Należy jednak pamiętać o tym, że działania te będą skuteczne co najwyżej 

w perspektywie kilku najbliższych lat i w dłuższej perspektywie należy zapewnić nową 

przestrzeń magazynową na powiększający się księgozbiór. 

Należy również dostrzec wzrastającą ilość i rodzaj zadań przed którymi staje Biblioteka, 

a tym samym wzrost znaczenia i roli Biblioteki w systemie funkcjonowania Uczelni. Coraz 

wyraźniej można dostrzec postępujące od kilkunastu lat przekształcanie się biblioteki 

z miejsca „jedynie” gromadzenia i udostępniania wiedzy (zarówno w formie tradycyjnej, 

papierowej, jak również elektronicznej) w miejsce gdzie realizowane są najnowsze trendy 

w tworzeniu i udostępnianiu nauki takie jak: cyfrowa infrastruktura badawczo-naukowa, 

cyfrowa komunikacja, współpraca naukowa, e-nauka, Open Access etc.  

To sprawia, że Biblioteka Uniwersytecka UJK w nadchodzących latach będzie musiała stawić 

czoła wielu rozmaitym i trudnym wyzwaniom, których realizacja będzie możliwa i skuteczna 

jedynie przy silnym wsparciu i współpracy zarówno ze strony władz Uczelni jak 

i poszczególnych jednostek Uniwersytetu, a także stałym rozwoju i doskonaleniu się kadry 

bibliotecznej, której stan nie powinien być zmniejszany, pomimo spodziewanych odejść 

na emerytury. 

 

 

Opracował: 

Andrzej Lesiak 

Specjalista ds. finansowych 

 

 

 

Zatwierdził: 

Andrzej Antoniak 

Dyrektor 

Biblioteki Uniwersyteckiej 

 

 

Kielce, 02.03.2020 r. 
 


