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UWAGI WSTĘPNE 

Działalność Biblioteki w roku 2020 została zdeterminowana przez panującą 

na świecie pandemię wirusa SARS-CoV-2, która w bardzo dużym stopniu wpłynęła 

na sposób funkcjonowania instytucji i jej dostępność dla czytelników. Wprowadzane 

przez rząd w ciągu roku obostrzenia mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania 

się wirusa spowodowały konieczność okresowego zamykania Biblioteki dla 

czytelników i kierowania większości pracowników do pracy zdalnej. Biblioteka była 

zamknięta w dniach od 12 marca do 19 maja oraz od 9 listopada do 29 listopada 2020 

r. Oczywiście sytuacja ta wpłynęła w sposób ujemny na statystyki odwiedzin oraz 

wykorzystania księgozbioru. Zgodnie z zarządzeniami rektora UJK przygotowywano 

i aktualizowano trzykrotnie „Zasady obowiązujące użytkowników podczas 

korzystania z biblioteki”. 

Jednocześnie tymczasowe odciążenie części pracowników od prac bieżących 

związanych z obsługą czytelników oraz wprowadzaniem nowości książkowych 

do systemu bibliotecznego pozwoliło skoncentrować prace na przejrzeniu 

i uporządkowaniu katalogu kartkowego, sporządzaniu fiszek z tegoż katalogu, 

digitalizacji zbiorów oraz inwentaryzacji i selekcji księgozbioru.  

Ta ostatnia kwestia jest szczególnie ważna ze względu na zmniejszającą się 

przestrzeń magazynową Biblioteki i przewidywane w stosunkowo krótkim czasie 

problemy ze znalezieniem miejsca na nowe zbiory. W związku z tym Komisja 

ds. Selekcji pracowała cały rok zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. 

Sporządzono wykaz druków zbędnych i nieprzydatnych w Bibliotece, ze względu 

na fakt, iż treści wyselekcjonowanych książek są zdezaktualizowane, egzemplarze 

są zaczytane, w stanie technicznym nie nadającym się do użytkowania przez 

czytelnika lub gromadzone w kilkunastu egzemplarzach. Do badań naukowych 

pozostawiono 1 egzemplarz archiwalny, podręczniki – w co najmniej 

2 egzemplarzach, w przypadku literatury pięknej – 2 egzemplarze. Komisja 

wyselekcjonowała 1487 woluminów na ogólną wartość po denominacji 412,81 zł.2 

Ww. ilość woluminów została wyłączona z księgozbioru. Należy zwrócić uwagę, 

że w perspektywie 10-letniej wyczerpane zostaną możliwości podejmowania 

w magazynie działań doraźnych, mających na celu zwiększenie dostępnej 

powierzchni, takich jak porządkowanie zasobu czy intensywna selekcja zbiorów. 

Długofalowo jedynym możliwym, strategicznym rozwiązaniem, jest nowy magazyn 

biblioteczny „odstawny”, bez którego Biblioteka nie będzie w stanie spełniać swojej 

podstawowej funkcji. 

W styczniu 2020 r. dyrektor Biblioteki wraz z dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej, 

prof. dr hab. Zdzisławem Pietrzykiem, udał się w kilkudniową delegację do Harvardu 

w USA w celu przygotowania do transportu do Polski spuścizny profesorze slawistyki 

i polonistyki Uniwersytetu Harvarda w Cambridge Wiktorze Weintraubie, przekazanej 

                                                 
2  Protokół nr 1/2020 Komisji ds. Selekcji NBU UJK z dnia 19.06.2020 r. oraz protokół nr 2/2020 Komisji ds. 
selekcji NBU UJK z dnia 26.06.2020 r. 
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testamentem obu instytucjom przez wdowę dr Marię Ewelinę z Żółtowskich 

Weintraubową. Przygotowania objęły selekcję i spakowanie archiwum profesora oraz 

jego księgozbioru do 82 pudeł, z czego 14 kartonów materiałów archiwalnych 

Weintrauba trafiło do Biblioteki Jagiellońskiej3, a oraz 68 z księgozbiorem 

do Biblioteki Uniwersyteckiej W Kielcach. Transport morski materiałów pomogli 

zorganizować wykonawcy testamentu z USA oraz pracownicy konsulatu RP w Nowym 

Jorku. 

Pracownicy Biblioteki weszli w skład powołanego przez rektora Zespołu 

ds. Doskonałości Naukowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

(zarządzenie nr 182/2020 Rektora UJK). Głównym zadaniem pracowników Biblioteki 

w ramach zespołu jest weryfikacja danych sprawozdawczych raportowanych 

do Systemu POL-on oraz Polskiej Bibliografii Naukowej. 

Od października 2020 roku opracowywaniem technicznym książek przeznaczonych 

do wolnego dostępu (m.in. wydrukiem etykiet) zajmuje się Oddział Opracowania 

Rzeczowego Zbiorów. 

W listopadzie 2020 r. Repozytorium UJK oraz Biblioteka Cyfrowa UJK zostały 

zarejestrowane w Open Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR), zgodnie 

z polityką Narodowego Centrum Nauki dotyczącą otwartego dostępu do publikacji. 

Sporządzono i konsultowano łącznie 32 plany zarządzania danymi badawczymi 

w konkursach NCN (Daina, Opus, Miniatura, Sonata, Preludium, Preludium Bis). 

Obsługiwano zapytania zgłoszone drogą e-mailową, telefonicznie i przez platformę 

Microsoft 365 („Teams”). 

Jesienią rozpoczął prace roboczy zespół mający za zadanie przeanalizować 

możliwości aktualizacji lub zmiany na inny systemu bibliotecznego funkcjonującego 

w Filii Biblioteki w Piotrkowie w związku z jego niską funkcjonalnością i brakiem 

oczekiwanych przez Użytkowników i bibliotekarzy funkcji. 

Redagowano polsko-i anglojęzyczną wersję strony www Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Zarządzano portalami tematycznymi/dziedzinowymi na stronie www Biblioteki oraz 

bibliotecznym profilem na Facebooku. W zakresie promocji i reklamy 

współpracowano z Uniwersyteckim Centrum Mediów UJK, Sekcją promocji UJK oraz 

lokalnymi mediami. 

Mimo pandemii Biblioteka Uniwersytecka włączyła się aktywnie w obchody 

40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność”, przygotowując z tej okazji  dużą 

ekspozycję w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudzkiego w Kielcach. 

Pracownicy Oddziału Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw opracowali scenariusz wystawy, 

wybrali ze zbiorów specjalnych Biblioteki oryginalne, archiwalne dokumenty, 

a z księgozbioru ogólnego publikacje dotyczące powstania i funkcjonowania związku. 

Ze względu na pandemię niestety niektóre wydarzenia nie doszły do skutku, a kilka 

                                                 
3 Pierwszą partię materiałów archiwalnych wdowa po Wiktorze Weintraubie przekazała Bibliotece Jagiellońskiej 
w 2004 roku. 
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spotkań autorskich i otwarć wystaw odbyło się w przestrzeni wirtualnej, gromadząc 

gości z różnych zakątków globu. 

W związku z pandemią spotkania autorskie i otwarcia wystaw odbywały się 

w przestrzeni wirtualnej, gromadząc gości z różnych zakątków globu. 

Biblioteka w dalszym ciągu uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „Analiza 

Funkcjonowania Bibliotek w Polsce” (AFB). 

W listopadzie 2020 roku dotarła do pracowników Biblioteki smutna wiadomość 

o śmierci długoletniego Dyrektora Biblioteki, dra Henryka Suchojada. 

Zagrożenie epidemiologiczne i praca zdalna 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-CoV-

2, Biblioteka działała w oparciu o wytyczne Rady Ministrów i Ministerstwa Rozwoju, 

zarządzenia i komunikaty Rektora UJK dotyczące obostrzeń sanitarnych i zasad 

bezpieczeństwa pracowników i studentów oraz rekomendacje Biblioteki Narodowej. 

Biblioteka była zamknięta  dla użytkowników w dniach od 12.03. do 19.05. oraz 9.11. 

do 29.11.2020 r. W okresach zamknięcia budynku Biblioteki dla użytkowników realne 

usługi i osobiste kontakty z czytelnikami zostały zastąpione łącznością za pomocą 

telefonu oraz poczty elektronicznej. W mediach społecznościowych oraz poprzez 

stronę domową Biblioteki Uniwersyteckiej oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 

prowadzono kampanie promujące licencjonowane źródła elektroniczne, z których 

dzięki systemowi zdalnego dostępu UJK użytkownicy mogą korzystać z dowolnego 

miejsca pod warunkiem dostępności Internetu, a także na bieżąco informowano 

o wszelkich zmianach w zasadach korzystania z Biblioteki. 

Wznowienie obsługi stacjonarnej użytkowników Biblioteki, a tym samym otwarcie 

Książnicy (w okresach zmniejszającej się transmisji koronawirusa SARS-CoV-2 

w Polsce), prowadzone było zgodnie z obowiązującymi wówczas zasadami 

sanitarnymi. W trosce o czytelników opracowano procedury funkcjonowania 

Biblioteki Uniwersyteckiej w zmieniających się dynamicznie warunkach 

epidemiologicznych. 

Rok 2020 był rokiem, w którym Biblioteka UJK po raz pierwszy musiała się zmierzyć 

z nowym systemem pracy: pracą zdalną personelu bibliotecznego. Skonfigurowano 

przestrzeń do tego rodzaju pracy na platformie Microsoft 365. 

W wyniku pracy zdalnej wewnętrznej (bibliotecznej) wykonano m.in. następujące 

zadania: 

o przejrzano karty katalogowe: 40 000 (tym samym wykonano meliorację 

katalogu kartkowego) 

o sporządzono fiszki opisów bibliograficznych wydawnictw zwartych i ciągłych 

(brakujących w bazie VIRTUA na podstawie kart katalogowych z katalogu 

kartkowego): 10 000 
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o wprowadzono/kopiowano brakujące rekordy/opisy bibliograficzne: 5100 

(wydawnictw zwartych i ciągłych) z katalogu NUKAT do katalogu ALEPH na 

podstawie fiszek sporządzonych przez innych pracowników Biblioteki) 

o wprowadzono rekordy analitycznych (nowe oraz powiązane z tytułem 

czasopisma): 3185 

o gromadzono dane bibliograficzne dorobku naukowego kardy naukowej UJK 

do bazy Expertus; wprowadzono/zmodyfikowano rekordy bibliograficzne w bazie 

Expertus: 907 

o zdigitalizowano materiały: 244 

o przeprowadzano zajęcia (szkolenia/przysposobienie biblioteczne) w formie 

zdalnej dla 97 grup studentów 

o opracowywano zbiór polskich czasopism emigracyjnych 

o sporządzono wykaz elektroniczny zbioru kart pocztowych 

o wykonano selekcję zdjęć dokumentujących życie Biblioteki za lata 2015-2020 

w celu wykonania odbitek.  
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I. GROMADZENIE I OPRACOWANIE ZBIORÓW 

Założenia planu zostały wypełnione, mimo okresowej zmiany organizacji pracy, 

spowodowanej sytuacją epidemiczną w kraju i zarządzeniem przez władze pracy 

zdalnej w okresie 17 marca – 31 maja. W tym czasie pracownicy Oddziału wykonywali 

meliorację katalogu kartkowego, kopiowali brakujące rekordy bibliograficzne 

i sporządzali fiszki książek brakujących w bazie VIRTUA oraz gromadzili dane 

bibliograficzne dorobku naukowego kadry naukowej UJK do bazy EXPERTUS. 

W ramach zaplanowanego budżetu (160000 zł) dokonano zakupu nowości 

wydawniczych, w oparciu o oferty wydawnicze i dezyderaty pracowników naukowych 

Uczelni, oraz na podstawie analizowanych przez pracowników Oddziału kart 

poszczególnych przedmiotów. W wyniku uczestnictwa w dwóch aukcjach 

antykwarycznych zakupiono do zbiorów regionalne materiały, głównie karty 

pocztowe. 

Kontynuowano płatny dostęp do platformy IBUK LIBRA, weryfikując tytuły oferowane 

społeczności akademickiej. 

W formie daru przejęliśmy księgozbiór profesora Wiktora Weintrauba, oszacowany 

na ok. 5000 wol. Rozpoczęto jego opracowywanie i do grudnia przyjęto do bazy 350 

wol., w tym literaturę dziewiętnastowieczną, 20 wol. starodruków, wszystkie 

opatrzone dedykacjami i autografami. Inne dary pochodziły od wielu pracowników 

naukowych UJK oraz różnych instytucji (w tym Filii w Piotrkowie Trybunalskim). 

Zakończono selekcję podarowanej w 2019 roku literatury z dawnego Instytutu 

Filologii Polskiej UJK (w bieżącym roku wprowadzono do księgozbioru 477 wol.) oraz 

Instytutu Nauk o Zdrowiu UJK (ok. 624 wol.). 

Do bazy dubletów wprowadzono 4028 wol., a ramach wymiany drukami zbędnymi 

wysłano do instytucji naukowych 1442 wol. 

W ramach prac Komisji ds. Skontrum opracowano plik dla kontroli wydawnictw 

ciągłych i rozpoczęto skontrum tej części księgozbioru, zgodnie z harmonogramem. 

Do tej pory ubytkowano 1514 wol. na podstawie wykazów sporządzonych przez 

Komisję ds. Selekcji. 

Pracownicy Oddziału nie uczestniczyli w roku sprawozdawczym w targach książki 

z powodu pandemii. 

1. Stan ilościowy zbiorów 

1.1 ZBIORY DRUKOWANE 

W 2020 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: 

 

 6405 egzemplarzy wydawnictw zwartych, w tym: 

  o 2955 uzyskanych drogą kupna z środków własnych 

o 3450 uzyskanych poprzez dary 

 413 roczników wydawnictw ciągłych, w tym: 
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o 328 egz. wydawnictw regularnych polskich 

o 56 egz. wydawnictw nieregularnych polskich 

o 19 czasopism zachodnich 

o 10 czasopism rosyjskich 

  362 roczniki czasopism uzyskanych poprzez dary 

 502 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych 

 

W tym samym czasie ubytkowano: 

 1514 egz. z inwentarza głównego wydawnictw zwartych  

  0 roczników z księgi inwentarzowej wydawnictw ciągłych 

Stan zbiorów na dzień 31.12.2020 r. wynosił: 

 520706 egz. wydawnictw zwartych 

  72402 roczniki wydawnictw ciągłych 

  12285 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych 

 

Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w roku 2020 wynosiła: 

 413 tytułów w tym: 

o 384 tyt. czasopism polskich 

o 29 tyt. czasopism zagranicznych 

 

1.2 ZBIORY ELEKTRONICZNE 

Czasopisma: 

 

w licencjach krajowych (Wirtualna Biblioteka Nauki): 

Elsevier: 1818 

Ebsco: 17241 

Nature: 1 

Science: 1 

Springer: 2627 

Wiley: 1403 

 

w licencjach konsorcyjnych:  

AIP (American Institute of Physics)/APS (American Physical Society): 21 

Clinical Key: 676 

 

RAZEM: 23788 tytuły (w tym 23 091 w licencjach krajowych oraz 697 w licencjach 

konsorcyjnych). 

 

Książki: 

 

w licencjach krajowych - Wirtualna Biblioteka Nauki: 

Springer: 203660 
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Elsevier: 2515 

Wiley: 2450 

Ebsco: 3590 

 

w licencjach konsorcyjnych: 

Clinical Key: 1008 

 

w serwisach pełnopłatnych: 

Ibuk Libra: 157  

 

RAZEM: 213 380 tytuły (w tym 212 215 w licencjach krajowych oraz 1165 w 

licencjach konsorcyjnych) 

 

Bazy: bibliograficzne w licencjach krajowych i narzędzia bibliometryczne, w 

licencjach konsorcyjnych, bazy własne i inne: 47 

w tym: 

Bazy bibliograficzne w licencjach krajowych i narzędzia bibliometryczne (39): 

Ebsco (16) 

Elsevier (1) 

Scopus z dodatkiem SciVal (1) 

Springer (1) 

Web of Science z dodatkiem InCites (19) 

Wiley Online Library (1) 

 

Bazy własne (3): 

Aleph, dLibra, Expertus 

Konsorcja i inne (5): 

AIP/APS (1), Polska Bibliografia Lekarska (1), Polska Bibliografia Prawnicza (1), 

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

Biblioteka Cyfrowa: 

Liczba materiałów włączonych do Biblioteki Cyfrowej: 171 

Liczba materiałów usuniętych z Biblioteki Cyfrowej: 3 

Stan Biblioteki Cyfrowej: 3775 obiektów 

Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UJK (Expertus) 

Opisy dopisane (nowe rekordy): 6935 

Opisy edytowane: 13501 

Opisy tylko modyfikowane: 10319 

Stan bazy: 23535 rekordów bibliograficznych 
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Polska Bibliografia Naukowa: 

Wprowadzone publikacje: 2360 
Publikacje dostosowane do migracji danych: 2994 

Publikacje podpięte do profilu instytucji: 148 

2. Wartość pozyskanych zbiorów 

Ogółem wartość księgozbioru uzyskanego drogą zakupu oraz darów wyniosła: 

 438 113,31 zł w tym: 

o 152879,37 zł zakup wydawnictw zwartych  

o 141392,12 zł zakup wydawnictw ciągłych, w tym: 

 69132,87 zł wyd. polskie 

 72259,25 zł wyd. zagraniczne 

o 5672,40 zł zakup jedn. inw. zbiorów specjalnych 

o 112619,20 zł dary, w tym: 

 109136,13 zł – wydawnictwa zwarte 

  9788,17 zł – wydawnictwa ciągłe 

  29508,40 zł – zbiory specjalne 

Na oprawę i konserwację księgozbioru wydatkowano: 

 11985,00 zł  

 

Na zakup e-źródeł przeznaczono: 

 49118,32 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. 

Statystyka z zakresu współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach z Centrum 
NUKAT za rok 2020 

Rekordy bibliograficzne  

Rekordy wprowadzone nowe do bazy NUKAT: łącznie 4555 
w tym:  

o wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne: 1052 

o wydawnictwa ciągłe: 0 
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o rekordy analityczne: 3503 

 

Rekordy skopiowane z katalogu NUKAT do bazy Aleph: łącznie 56248 

w tym:  

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

muzyczne, ikonograficzne, filmy): 23850 

o wydawnictwa ciągłe: 103 

o rekordy analityczne: 32295 

 

Rekordy haseł wzorcowych  

Rekordy wprowadzone nowe do bazy NUKAT – łącznie 4 255 

 w tym: 

o hasła osobowe, korporatywne (instytucje): 927 

o hasła przedmiotowe słownikowe: 257 

o hasła przedmiotowe rozwinięte: 2 937 

o tytuły ujednolicone: 42 

o tytuły serii: 12 

o nazwa/tytuł: 80 

 

Rekordy skopiowane z katalogu NUKAT do bazy Aleph – łącznie 56248 

w tym: 

o rekordy w bazie PUK 10 (rekordy haseł wzorcowych typu formalnego, w 

tym uniwersalnego): 33222 

o rekordy w bazie PUK 11 (rekordy haseł przedmiotowych słownikowych): 

2385 

o rekordy w bazie PUK 16: (rekordy haseł przedmiotowych rozwiniętych): 

21034 

Statystyka Oddziału Opracowania Rzeczowego Zbiorów: 

Książki otrzymane z Oddziału Opracowania Formalnego Zbiorów: 860 wol. 

Książki otrzymane z Oddziału Gromadzenia Zbiorów: 3711 wol. 

Wydawnictwa ciągłe i czasopisma: 297 wol. 

Książki przekazane do oddziałów udostępniających: 4264 wol.  

w tym od października 2020: 

- do Oddziału Przechowywania i Udostępniania Zbiorów: 216 wol. 

- do Oddziału Wolnego Dostępu do Zb. Zwartych (zakodowane): 437 wol. 

- do BWP: 85 wol. 

-do Oddziału Zbiorów Specjalnych: 240 wol. 

- do Oddziału Informacji Naukowej: 28 wol.  

Nadane symbole ZWD: 1969 wol. 

Opracowane wydawnictwa ciągłe i czasopisma: 314 wol. 
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30 listopada 2020 r. dokonano porównania baz NUKAT i Aleph, co pozwoliło 

na wyeliminowanie wszelkich różnic pomiędzy obydwoma katalogami (porównanie 

wypadło korzystnie). 

 

Uprawnienia do aktywnego współkatalogowania w ramach współpracy z Centrum 

NUKAT posiada 19 bibliotekarzy. 
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II. CZYTELNICTWO, UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW I USŁUGI BIBLIOTECZNE 

W roku 2020 udostępnianie księgozbioru było możliwe przez okres 9,5 miesiąca 

(przerwy w udostępnianiu z powodu obostrzeń związanych z pandemią: od 12 marca 

do 19 maja oraz od 9 listopada do 29 listopada) 

Na dzień 31.12.2020 liczba użytkowników zarejestrowanych w Bibliotece 

Uniwersyteckiej wynosiła 7316, w tym użytkowników aktywnych4 2853.  

Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów (Wypożyczalnia) 

Statystyka zamówień i odwiedzin Wypożyczalni w 2020 r. przedstawia się 

następująco: 

 

Złożone 

zamówienia 

ogółem 

Zamówienia 

zrealizowane i 

odebrane 

Zamówienia 

zrealizowane 

i nieodebrane 

Liczba 

czytelników 

nowo zapisanych 

Liczba 

odwiedzin 

12160 12146 14 552 21123 

 

W roku bieżącym oddział zajmował się głównie udostępnianiem księgozbioru, a także 

codzienną praca z czytelnikiem polegającą na pracy w module Aleph udostępniania 

oraz w Wirtualnej Uczelni. 

W związku z zaistniałą sytuacją od marca do maja pracownicy Wypożyczalni 

wykonywali pracę zdalną polegającą na meliorowaniu katalogu kartkowego. Kolejna, 

krótka przerwa w udostępnianiu księgozbioru, miała miejsce w listopadzie. 

W pozostałych miesiącach, w tym także w miesiącu sierpniu, Wypożyczalnia była 

otwarta dla czytelników. 

Ponadto przez cały rok przeprowadzano segregację i selekcję księgozbioru 

znajdującego się w magazynie, a także księgozbioru Czytelni Pedagogicznej. 

Odbywało się to we współpracy z oddziałem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów.  

Przez cały bieżący rok przyjmowano również nowe egzemplarze książek, a także 

czasopism.  

Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Zwartych 

W 2020 roku do Oddziału Wolnego Dostępu do Wydawnictw Zwartych wpłynęło 1968 

nowych książek, które włączono do odpowiednich działów tematycznych. Do Kolekcji 

Nordyckiej wpłynęło 42 pozycje zwarte. Do Gabinetu Świętokrzyskiego przekazano 

13 książek. Kolekcja XIX-wieczna powiększyła się o 159 tytułów książek. 

W 2020 roku dokonano selekcji i wycofano z Oddziału Wolnego Dostępu do Magazynu 

Biblioteki około 970 książek wykorzystywanych w mniejszym stopniu przez 

Czytelników. Wycofane książki pochodziły głównie z działów Językoznawstwa, 

                                                 
4 Czytelnik aktywny tzn. taki, który w 2020 r. przynajmniej raz wypożyczył książkę. 
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Literatury oraz Historii. Zostały one przygotowane do udostępniania w Oddziale 

Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów.  

Z Oddziału wypożyczono 4492 książek, z czego 3435 przy użyciu selfchecków, a 1057 

wypożyczono z pomocą pracowników Oddziału. Czytelnicy skorzystali z 31077 książek 

z Oddziału Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych (pozycje włączane do księgozbioru 

po wykorzystaniu przez Użytkowników). Z Kolekcji XIX-wiecznej wykorzystano 19 

pozycji. 

 

Sekcja Kodowania do 30.09.2020 roku wygenerowała dla Oddziału Wolnego Dostępu 

do Wydawnictw Ciągłych około 1 955 kodów kreskowych do wydruku etykiet. 

Obowiązki sekcji kodowania przejął Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów. 

 

Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych w statystyce: 

 57594 woluminów w strefie wolnego dostępu, w tym 29507 dostępnych na 

miejscu i 28087 do wypożyczenia, 

 1685 woluminów w Kolekcji Nordyckiej, w tym 1196 dostępnych na miejscu i 

489 do wypożyczenia, 

 901 woluminów w Gabinecie Świętokrzyskim, w tym 741 dostępnych na 

miejscu i 160 do wypożyczenia, 

 7652 woluminów w Kolekcji XIX-wiecznej 

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 2021; 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 
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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. 

 

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. 

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. 



15 | 36 

Biblioteka dysponuje łącznie 318 miejscami5 do pracy dla czytelników w gmachu przy 

ul. Uniwersyteckiej 19. 

 

W czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych ogółem odwiedzających było: 82 osoby 

Udostępniono materiałów 228 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.  

W Czytelni w roku bieżącym po raz kolejny odnotowano znaczący spadek 

udostępniania; tym razem powodem była panująca pandemia i brak czytelników, 

którzy przeszli na nauczanie zdalne. Bibliotekarze również pracowali zdalnie, 

a księgozbiór nie był udostępniany. 

Pracownicy Oddziału systematycznie pracują nad zmianą ustawienia księgozbioru 

na półce. Zmiana polega na zastosowaniu układu numerycznego zamiast 

obowiązującego do tej pory alfabetycznego (ok. 5500 książek zmieniło swoje 

miejsce). 

 

Statystykę odwiedzin i wykorzystania zasobów w Czytelni Pedagogicznej w 2020 r. 

prezentuje poniższa tabela: 

 

 

Liczba 

odwiedzin 

ogółem 

Liczba 

udostępnionego 

księgozbioru 

Liczba 

korzystających 

z Internetu 

Udzielono 

informacji (bez 

korzystania  

z Czytelni) 

Czytelnia 

Pedagogiczna 
1 0446 543 200 80 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 

Statystyka wypożyczeń międzybibliotecznych w 2020 r. przedstawia się następująco: 

 

Liczba zamówień 

na wypożyczenia 

międzybiblioteczne 

Liczba zamówień 

z zewnątrz 

Liczba zamówień 

na zewnątrz 

Wypożyczalnia 

Międzybiblioteczna 
540 330 210 

Biblioteka ma zarejestrowanych 180 bibliotek z którymi współpracuje  

w ramach wymiany. 

                                                 
5 Ilość miejsc w czytelniach była ograniczana w 2020 r. z powodów zaleceń pandemicznych określających 
dystans. 
6 W tym ilość użytkowników korzystających z czytelni: 355. 
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Statystki on-line7 

Liczba odwiedzin wirtualnych na domowej stronie www Biblioteki: 141659 

Liczba odwiedzin wirtualnych na stronach Biblioteki Cyfrowej: 46226 

Liczba odwiedzin wirtualnych na stronach Repozytorium UJK: 4198 

Łączna liczba wyświetlonych obiektów w Bibliotece Cyfrowej: 1650 

Łączna liczba wyświetlonych obiektów w Repozytorium UJK: 78 

Oddział Informacji Naukowej 

W roku 2020 Oddział Informacji Naukowej świadczył usługi pracownikom naukowym 

UJK w zakresie ewaluacji ich dorobku naukowego oraz Użytkownikom Biblioteki 

w zakresie wyszukiwania materiałów niezbędnych do pracy naukowej, a także 

zajmował się opracowaniem materiałów graficznych związanych z wydarzeniami 

organizowanymi w Bibliotece Uniwersyteckiej. 

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. Wykonano 31 analiz bibliometrycznych. 

Pracownicy Oddziału zgłaszają do Clarivate Analytics wszelkie błędy w rekordach 

publikacji pracowników UJK indeksowanych w bazie Web of Science i sprawdzają 

poprawność danych. W 2020 r. zgłoszono 6 nieprawidłowości. 

Zgodnie z zarządzeniem JM Rektora UJK nr 164/2020 Biblioteka potwierdza wykaz 

publikacji naukowych do wniosku o awans nauczyciela akademickiego. Obowiązek 

ten realizują pracownicy Oddziału Informacji Naukowej. W 2020 r. potwierdzonych 

zostało 48 wykazów. 

Pracownicy Oddziału świadczą pomoc dla nauczycieli akademickich UJK w zakresie 

rejestracji i obsługi indywidualnego konta w Systemie 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. W Oddziale wykonana została i udostępniona pracownikom 

naukowym instrukcja przesyłania opisów bibliograficznych poprzez format BibTex 

z systemu Expertus do systemu ORCID. 

Oddział Informacji Naukowej odpowiedzialny jest za weryfikację poprawności 

oświadczeń dostarczanych do Oddziału przez Instytuty i Katedry, za wprowadzanie 

publikacji do Repozytorium PBNu oraz za podpinanie publikacji do profilu instytucji 

w PBNie na podstawie oświadczeń składanych przez pracowników UJK. W 2020 r. 

pracownicy Oddziału wprowadzili do PBNu 2360 opisów publikacji i podpięli do profilu 

instytucji 148 publikacji. 

                                                 
7 Dane nie obejmują użytkowników, którzy w swoich przeglądarkach blokują skrypty śledzące. 
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W 2020 r. uruchomiona została nowa wersja systemu PBN (PBN 2.0), co zaowocowało 

koniecznością pracy w narzędziu Hub Migracyjny. Pracownicy Oddziału dostosowali 

do przeniesienia do nowej wersji systemu 2994 publikacje. 

Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej odpowiedzialni są za sprawdzanie 

poprawności oraz redakcję metadanych opisów bibliograficznych deponowanych 

materiałów. 

Za pomoc użytkownikom Biblioteki w korzystaniu z wszelkich źródeł elektronicznych 

odpowiadają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej. 

Oddział Informacji Naukowej odpowiedzialny jest także za ustalanie, organizację 

i pomoc w korzystaniu z baz on-line w dostępie testowym – w 2020 r. w Bibliotece 

testowane były m.in. bazy: Karger Journals, AccessMedicine, kolekcje wydawnictwa 

Bloomsbury, wyszukiwarka naukowa EBSCO Discovery Service (EDS), SAGE Journals, 

SAGE Business Cases and SAGE Knowledge, Health Library, Acland's Anatomy czy 

GIDEON- Global Infectious Diseases and Epidemiology Online Network. 

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. 

Oddział Informacji Naukowej odpowiada również za rejestrację dorobku naukowego 

pracowników oraz doktorantów UJK w Systemie Expertus. Do bibliografii 

wprowadzono w 2020 r. 6935 nowych opisów bibliograficznych oraz ok. 4000 nowych 

nazwisk do indeksu. 

Aby zapewnić kompletność danych rejestrowanych w systemie Expertus pracownicy 

Oddziału odpowiedzialni są za sprawdzanie pod kątem publikacji pracowników UJK 

wszelkich drukowanych wydawnictw ciągłych, które na bieżąco włączane 

są do zbiorów Biblioteki. W 2020 r. w Oddziale przejrzano 973 zeszyty / numery 

czasopism. 

Pracownik Oddziału Informacji Naukowej przygotowywał materiały graficzne 

na potrzeby organizowanych z Bibliotece wydarzeń kulturalnych, a także materiały 

okolicznościowe oraz wykonywał skład katalogów wystaw wydawanych przez 

Bibliotekę współpracując z drukarniami. 

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, a także dba 

o usuwanie zbędnych zapisów w korygowanych przez Nukat rekordach KHW. 

Oddział Informacji Naukowej brał również udział w organizacji Nocy Bibliotek. 

Pracownicy Oddziału oprowadzają również wycieczki po Bibliotece. 

W roku 2020 w Oddziale Informacji Naukowej prowadzone były również prace bieżące 

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

Oddział Informacji Naukowej w statystyce: 

Obsługa czytelników: 

Telefoniczna: 589 użytkowników 

E-Mailowa: 666 użytkowników 

Personalna: 258 użytkowników 

 

Ilość włączonych do zbiorów egzemplarzy: 722 

Oddział Zbiorów Specjalnych 

Udostępnianie zbiorów 

W bieżącym roku Czytelnia otwarta była dla czytelników w dni pracy Biblioteki 

od godziny 9:00, podobnie jak Wypożyczalnia i inne Czytelnie Biblioteki; we wtorki 

i czwartki otwarta była do godziny 19:00, w pozostałe dni – do godziny 15:00. Otwarta 

była również w każdą pracującą sobotę.  

Gromadzenie i opracowywanie 

Zbiory Czytelni powiększane są drogą zakupów (ograniczone środki finansowe nie 

pozwalają jednak na większe zakupy) i darów. W bieżącym roku zbiory Czytelni 

wzbogaciły się m.in. o wieloarkuszową Mapę Obrębową Powiatów (tereny dawnego 

woj. kieleckiego; ponad 100 arkuszy) oraz ponad 200 pocztówek (były one kupowane 

po wcześniejszych konsultacjach z pracownikami Oddziału) i 40 plakatów. Na bieżąco 

gromadzone były i opracowywane dokumenty życia społecznego. Wykonano prace 

(określono wielkości zasobu) związane z realizacją drugiego etapu projektu 

digitalizacji i umieszczenia w Bibliotece Cyfrowej UJK wydawnictw II obiegu z lat 

1976-1990. Dokonano wyceny kilkunastu pozyskanych przez Bibliotekę starodruków 

oraz prowadzono prace nad przekazanym przez dra M. Maciągowskiego zbiorem 

czasopism emigracyjnych, w tym wydanych przez wojsko i polskie instytucje 

emigracyjne w okresie II wojny światowej i krótko po jej zakończeniu. 

 

Zgromadzono 11256 jednostek zbiorów specjalnych. Wpływ w 2020 r.: 502 jednostki, 

ubytkowane: 393. Szczegółowa struktura nabytków zbiorów specjalnych 

przedstawiała się następująco:8 

 

                                                 
8 Różnice liczbowe w stosunku do lat poprzednich wynikają z przeprowadzonego w roku 2020 szczegółowego 
spisu z natury posiadanych zbiorów specjalnych, doprecyzowania zapisów w księgach inwentarzowych oraz 
zmiany metody przypisywania nabytków do zasobu Oddziału Zbiorów Specjalnych.  
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jednostka stan na 31.12.2020 przyrost w 2020 r. 

Rękopisy 795   

Stare druki 495   

Kartografia  1755  129 

Grafika 2919  38 

Fotografia 1825 256 

Nadbitki 2048  66 

Druki ulotne 129  

Druki muzyczne 251  13 

Mikrofilmy 687  

Dokumenty dźwiękowe 141 ubytkowane 

Prace doktorskie 261   

Kasety wideo 252 ubytkowane 

Dokumenty towarzyszące     91 ubytkowane 

razem 11 256 502 

 

Ponadto w Oddziale znajdują się zbiory nie rejestrowane w księgach 

inwentarzowych. Są to: dokumenty życia społecznego (28 700 jednostek  

i zespołów) i gazetki II obiegu (330 tytułów). Depozyty: mikrofilmy (41 szpul), filmy 

(4 filmy na jednej szpuli) i pocztówki (299). 
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III. STRUKTURA I PRACOWNICY 

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach na koniec 2020 roku zatrudniała 59 osób, 

zatrudniono 1 nowego pracownika służby bibliotecznej. W roku sprawozdawczym 

w Bibliotece 3 osoby posiadały stopień naukowy doktora, a 51 osób stopień magistra 

różnych specjalności. 53 osoby pracowały jako pracownicy służby bibliotecznej 

od młodszego bibliotekarza do kustosza, 4 jako pracownicy administracyjni oraz 

2 na stanowiskach informatycznych. 

 

Pracownicy służby bibliotecznej 53 etaty 53 osoby 

Pracownicy administracji i informatycy 6 etatów 6 osób 

Razem 59 etatów 59 osób 

 

Struktura Biblioteki i obsada osobowa poszczególnych działów wyglądała 

następująco: 

Dyrektor Biblioteki: 

mgr Andrzej Antoniak 

Zastępca Dyrektora Biblioteki ds. Biblioteki Filii: 

mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany 

(pracownik Filii w Piotrkowie Trybunalskim) 

Zastępca Dyrektora Biblioteki 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 Basamania, mgr Anna Gołuzd, mgr Bożena Kosno  

Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów: 

mgr Magdalena Cieślik (kierownik) 

mgr Maria Domańska-Nogajczyk-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) 

mgr Magdalena Antoniak 

Oddział Zbiorów Specjalnych: 
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dr Mariusz Lubczyński (kierownik) 

mgr Andrzej Antoniak, mgr Aneta Tkacz 

Oddział Informacji Naukowej: 

mgr Katarzyna Król-Golda (kierownik) 

mgr Marta Długosz, mgr Monika Grzywna, mgr Wioletta Kowalik, mgr Joanna 

Nowak, mgr Dorota Śmietańska, mgr Karolina Wicha, dr Tomasz Wójcik, mgr Anita 

Zuba 

Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów: 

mgr Adam Kacak (kierownik) 

mgr Marek Białas, mgr Katarzyna Chruściel, Anna Detka, Krystyna Gajda, Piotr 

Kowalski, mgr Ewa Rudawska 

Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych: 

mgr Anna Klimaszewska (kierownik) 

mgr Adam Bandrowski, mgr Anna Chrobot, mgr Urszula Gołda, mgr Radosław 

Januszewski, mgr Marta Kołomańska, mgr Aldona Majkowska 

Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych: 

mgr Edyta Brylska-Szmidt (kierownik) 

mgr Małgorzata Guldon, mgr Renata Hatys, mgr Renata Krokos, mgr Jolanta 

Pękalska, mgr Ewa Rutkiewicz 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 

mgr Anna Łojek 

Czytelnia Pedagogiczna: 

mgr Dorota Balcerowska (kierownik) 

mgr Ewa Bieniaszewska, mgr Marcin Zegadło 

Sekretariat: 

Katarzyna Zaborek – specjalista ds. administracyjnych (sekretariat biblioteki) 

mgr Ewa Brąś – specjalista ds. administracyjnych 

Andrzej Lesiak – specjalista ds. spraw finansowych 

Przesunięcia pracowników pomiędzy oddziałami w 2020 r: 

1 lutego 2020: Anna Basamania (z Czytelni Pedagogicznej do Oddziału Opracowania 

Formalnego Zbiorów) 

1 października 2020: Monika Grzywna (z Oddziału Wolnego Dostępu do Zbiorów 

Zwartych do Oddziału Informacji Naukowej) 

1 października 2020: Dorota Śmietańska (z Oddziału Wolnego Dostępu do Zbiorów 

Zwartych do Oddziału Informacji Naukowej) 

Nowoprzyjęci pracownicy w 2020: 

1 stycznia 2020: Anita Zuba 
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IV. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, DYDAKTYCZNA I WYDAWNICZA 

Działalność naukowa 

Kontynuowano prace nad opracowaniem naukowym książki: „Pamiętniki 

Włodzimierza Gierowskiego”, w ramach „Seria świętokrzyska. Dzienniki, 

wspomnienia, pamiętniki, listy”. 

 

Biblioteka była gospodarzem (UJK współorganizatorem) V Konferencji Naukowej 

Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych pt. "Dziedzictwo akademickie dla przyszłości 

nauki" w dniach 22-23 listopada 2020. Z powodów pandemicznym konferencja 

ostatecznie odbyła się w formule online. 

Działalność dydaktyczna 

o Zorganizowano wystawę "Rok 2020 Rokiem Romana Witolda Ingardena. 

Wystawa publikacji z okazji 50. rocznicy śmierci jednego z najwybitniejszych 

polskich filozofów – Romana Witolda Ingardena", 22 stycznia–29 lutego 2020 

o 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 2019/2020 (luty) 

o Sporządzono plan i harmonogram zajęć na wszystkich kierunkach kształcenia 

w roku akademickim 2020/2021 

o Sporządzono, zaktualizowano karty przedmiotu na poszczególnych kierunkach 

kształcenia 

o Przygotowano prezentację online na VI Spotkania Świętojańskie  

o Opracowano nową wersję elektroniczną szkolenia bibliotecznego dla I roku 

II stopnia kształcenia na rok akademicki 2020/2021 (wrzesień) 

o Opracowano scenariusz, przygotowano materiały na wystawę: „NSZZ 

SOLIDARNOŚĆ — NASZE POCZĄTKI: wystawa wybranych dokumentów, plakatów 

i publikacji ze zbiorów Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" oraz 

Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach”. 

o Przygotowano i koordynowano przebieg akcji Narodowe Czytanie 2020 oraz 

przygotowano wystawę jej towarzyszącą („Balladyna” –  utwór – cud. Wcale nie cud-

dziewczyna) 

o Przeprowadzono zajęcia z przysposobienia/szkolenia bibliotecznego 

na wszystkich kierunkach kształcenia (styczeń, październik – grudzień) 

o Opracowano testy online ze szkolenia bibliotecznego dla studentów I roku 

na I oraz II stopniu kształcenia, będące podstawą zaliczenia przedmiotu (grudzień) 

Przysposobienie/szkolenie biblioteczne w roku akademickim 2020/2021 

Od 12 do 18 października zajęcia z przysposobienia/szkolenia bibliotecznego 

prowadzono w formie stacjonarnej. W tym czasie w budynku Biblioteki zajęcia odbyły 
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22 grupy. Od 19 października  w związku z zaistniałą sytuacją sanitarno-

epidemiologiczną w kraju przeszliśmy na formę elektroniczną szkolenia. Zmiana 

formy prowadzenia zajęć spowodowała konieczność szybkiego opracowania nowej 

wersji elektronicznej szkolenia bibliotecznego dla I roku I i II stopnia kształcenia. 

Wszystkie zajęcia do końca semestru zimowego odbywały się już w formie zdalnej, 

zgodnie z planem ustalonym przez poszczególne instytuty i zamieszczonym w 

Wirtualnej Uczelni. Objęły one 97 grup. Łącznie w roku akademickim 2020/2021 w 

semestrze zimowym przysposobienie/szkolenie biblioteczne przeprowadzono dla 119 

grup (ćwiczeniowych i wykładowych) w wymiarze 238 godzin. Liczba studentów 

objętych szkoleniem wyniosła 3268: 

— I stopień kształcenia i jednolite studia magisterskie: 2424 studentów 

— II stopień kształcenia: 844 studentów. 

Podczas zaplanowanych wcześniej na konkretny termin zajęć, studenci samodzielnie 

zapoznawali się z materiałami szkoleniowymi zamieszczonymi na stronie 

internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej, w tym również z pięcioma filmami 

instruktażowymi „Jak korzystać z biblioteki”.  Weryfikacją zdobytej samodzielnie 

wiedzy na temat zasad funkcjonowania biblioteki i korzystania z różnego rodzaju  

zbiorów oraz warunkiem otrzymania zaliczenia z przedmiotu, było zaliczenie testu. 

Pracownicy prowadzący zajęcia na bieżąco utrzymywali bezpośredni kontakt 

ze wszystkimi studentami za pośrednictwem narzędzi rekomendowanych przez UJK 

do nauki i pracy online: pakiet Microsoft 365 — aplikacja Teams oraz Wirtualna 

Uczelnia (zakładka: Dydaktyka — Wysyłanie wiadomości do studentów). Pracownicy 

w zaplanowanych godzinach ćwiczeń/wykładów na poszczególnych kierunkach byli 

do dyspozycji studentów i chętnie odpowiadali na zadawane pytania.  

Oprowadzanie po Bibliotece 

W ramach zapoznawania przyszłych czytelników, pracowników naukowych 

goszczących w naszej Uczelni oraz osób postronnych chcących zwiedzić Bibliotekę, 

w 2020 oprowadzono 103 osoby w 5 grupach (oprowadzano w języku polskim oraz 

angielskim).  

Działalność wydawnicza 

W roku 2020 ukazały się drukiem następujące wydawnictwa: 

 

Reformacja w Małopolsce w starodrukach i historiografii, pod red. Jolanty Drążyk, 

Waldemara Kowalskiego, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 

2020. 

135, [1] strona : ilustracje (w tym kolorowe) ; 24 cm. 

Indeks. 

 

Bo przyszłość taternictwa leży... poza Tatrami : publikacje o tematyce 

wysokogórskiej ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach i prywatnej 
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kolekcji Henryk Rączki : katalog wystawy 29 listopada - 20 grudnia 2019, oprac. 

Joanna Nowak, Kielce : Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego, 2020. 

Broszura 

Wydawnictwo towarzyszące wystawie pt. „Bo przyszłość taternictwa leży... poza 

Tatrami : publikacje o tematyce wysokogórskiej ze zbiorów Biblioteki 

Uniwersyteckiej UJK w Kielcach i prywatnej kolekcji Henryk Rączki” 29 listopada - 

20 grudnia 2019. 

 

Lucyna Gozdek - W przestrzeni II, red. Aneta Tkacz, Kielce : Biblioteka Uniwersytecka 

w Kielcach, 2020. 

30, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 27 cm. 

Wydawnictwo towarzyszące wystawie Lucyny Gozdek pt. "W Przestrzeni II" w Galerii 

Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach, 10 grudnia 2020 - 31 stycznia 2021. 

 

Pokolenia, red. i wstęp Arkadiusz Sędek, Kielce : Biblioteka Uniwersytecka 

Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach, 2020. 

47, [1] strona :  ilustracje (głównie kolorowe) ; 27 cm. 

 

Teresa Anna Ślusarek : geo-grafika, Kielce : Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, 

2020. 

33, [3] strony : ilustracje kolorowe ; 21 x 27 cm. 

Wydawnictwo towarzyszące wystawie Teresy Anna Ślusarek pt. "GEO-grafika" 

w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach, 16 października – 30 listopada 2020. 

 

Biblioteka objęła patronatem książkę doktoranta UJK, Radosława Kutego pt. „Tatry 

i Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza-Radzikowskiego” (Kielce : Wydawnictwo, 

Księgarnia, Antykwariat Górski "Filar", 2020).  
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V. PRZYGOTOWANE I ZŁOŻONE PROJEKTY ORAZ REALIZOWANE ZADANIA 

FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH 

W bieżącym roku z dwóch złożonych zadań na lata 2020-2021 dofinansowanie 

otrzymały oba zadania na kwotę ogólną 279957,78 zł, z czego dofinansowanie 

z MNiSW to 246279,80 zł. 

Środki finansowe zostały przyznane w dwóch ratach, z czego w 2020 r. 159884,34 zł.  

 

Zakończono realizację 2 zadań realizowanych w 2019-2020: 

Dofinansowanie z MNiSW w 2020 r. II rata: 111500,00 zł 

 

1. 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. 

W wyniku realizacji zadania zwiększono istniejącą bazę o 5000 

bibliograficznych rekordów analitycznych, powiększono ogólną ilość rekordów 

pozostających w katalogu lokalnym Biblioteki Uniwersyteckiej UJK oraz w katalogu 

centralnym NUKAT oraz posadowiono na serwerze Biblioteki Uniwersyteckiej 

w Kielcach pełny wykaz tytułów opracowanych artykułów i opracowań z wydawnictw 

zwartych z możliwością wyszukiwania poprzez hasła przedmiotowe, autorskie i tytuły 

z odsyłaczem do tytułu głównego. 

 

2. 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). 

W wyniku realizacji zadania powstała baza licząca 5000 rekordów 

bibliograficznych rozbudowanych o dane bibliometryczne, powiększono ogólną ilości 

rekordów pozostających w bazie pt. „Bibliografia dorobku naukowego, 

publicystycznego i literackiego pracowników UJK oraz afiliowanych publikacji 

doktorantów i studentów". 

 

W 2020 r. realizowano 4 zadania: 2 zadania z zakresu działalności upowszechniającej 

naukę oraz 2 zadania z zakresu społecznej odpowiedzialności nauki. Kwota 

dofinansowania w 2020 r. na 4 zadania wyniosła 271 384,34 zł (środki Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę w ramach umowy 

nr 856/P-DUN/2019 oraz środki Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 

programu społeczna odpowiedzialność nauki, umowa nr SONB/SP/462293/2020 oraz 

umowa nr SONB/SP/462297/2020).  
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L.p. Nazwa projektu Instytucja 

Całkowity 

koszt projektu/ 

kwota 

dofinansowania 

Status 

wniosku 

1. 

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 
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2. 

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 
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3. 

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 
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4. 
Digitalizacja i udostępnienie online 

unikatowych zbiorów XIX-wiecznych 

Ministerstwo 

Nauki 

i Szkolnictwa 

Wyższego 

/Społeczna 

odpowiedzialność 

nauki 

157 457,78/ 

136 779,80 
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VI. INFORMATYZACJA 

Wykonywane zadania i prace bieżące: monitorowanie systemów informatycznych 

Biblioteki w celu ich utrzymania w gotowości do pracy: analiza logów, kontrola 

procesów systemowych, optymalizacja aktualizacja oprogramowania systemów 

serwerowych i stacji roboczych, przygotowywanie raportów i zestawień 

prezentujących dane z zasobów informatycznych, prowadzenie ewidencji sprzętu 

komputerowego, naprawa niefunkcjonującego sprzętu, podłączanie i konfigurowanie 

nowo nabytego sprzętu 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 nowej wersji systemu Expertus. 

Stan liczbowy sprzętu komputerowego: 

 132 stacjonarne zestawy komputerowe, w tym: 

o 70 stanowisk pracowniczych 

o 59 stanowisk dla czytelników 

o 3 specjalistyczne stanowiska komputerowe dla czytelników z 

niepełnosprawnościami (pracownia wspomagająca) 

 18 laptopów 

 9 tabletów 

 Skanery: 

o 1 skaner wielkoformatowy A1 

o 3 skanery książkowe A3 

o 2 skanery książkowe A4 

o 2 skanery samoobsługowe dla czytelników (tzw. ekologiczne ksera) 

o 1 skaner do mikrofilmów 

o 7 kserokopiarek cyfrowych 

o 1 urządzenie wielofunkcyjne z funkcją skanowania 

o 2 kserokopiarki cyfrowe (pracownia wspomagająca) 

o 2 skanery czytające tekst drukowany (pracownia wspomagająca) 

 1 wywoływarka mikrofilmów 

 1 urządzenie umożliwiające cyfrowe zapisywanie mikrofilmów 

 1 przewijarka do mikrofilmów 

 3 tablice interaktywne z rzutnikiem 

 1 tablica samokopiująca 

 2 ekrany stacjonarne 

 2 rzutniki cyfrowe 

 2 tablety graficzne 
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VII. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW 

 

dr Jolanta Drążyk 

Reformacja w Małopolsce w starodrukach i historiografii, pod redakcją Jolanty 

Drążyk, Waldemara Kowalskiego, Kielce : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego, 2020. 

 

dr Mariusz Lubczyński 

Miasto Secemin w świetle inwentarza z roku 1795, w: Miasta i miasteczka 

wschodniej części Galicji pod koniec XVIII wieku. T. 7: Miasta na pograniczach – 

konteksty i odniesienia, red. T. Kargol i in., Kraków 2020, s. 59-74 

 

Szlacheckie intercyzy ślubne oblatowane w księgach ziemskich i grodzkich 

krakowskich w XVI-XVIII wieku. Streszczenia. Część 2: Pierwsza połowa XVIII wieku, 

w: Studia genealogiczne. Poświęcone pamięci profesora Włodzimierza Dworzaczka, 

t. 4, red. A. Sikorski, T. Sławiński [w druku] 
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VIII. KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA, WYKŁADY ORAZ SPOTKANIA NAUKOWE I 
KULTURALNE, UDZIAŁ W PROJEKTACH, INNE SZKOLENIA I WYDARZENIA: 

Styczeń 

Maria Domańska-Nogajczyk 

16 stycznia 2020 r. -Udział w spotkaniu naukowym. – wykład dra hab. Włodzimierza 

Batóga na temat: Jak kapitalizm budował komunizm. Amerykańskie inwestycje w 

ZSRR w latach 20. I 30. XX wieku. – głos w dyskusji.– Kielce, Biblioteka 

Uniwersytecka. 

28 stycznia 2020 r. - Udział w promocji książki dr Anny Myślińskiej, „Obrona Lwowa 

w malarstwie polskim 1918-1939”. – Kielce, Wojewódzka Biblioteka Publiczna.  

29 stycznia 2020 r. - Udział w spotkaniu w ramach „Spotkań ze źródłem 

archiwalnym” zatytułowanym Podróże w źródle archiwalnym. – głos w dyskusji. - 

Kielce, Archiwum Państwowe.  

Udział w spotkaniu noworocznym Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego. 

Luty 

Karolina Wicha 

6 lutego 2020 r. szkolenie z zakresu zarządzania danymi naukowymi w projektach 

badawczych. Organizator: Biblioteka Politechniki Gdańskiej. – Centrum 

Kompetencji Otwartej Nauki oraz Narodowe Centrum Nauki. – Kraków, Narodowe 

Centrum Nauki 

Maria Domańska-Nogajczyk 

20 lutego 2020 r.– Udział w promocji książki A. Rembalskiego, Z. Wójcika, „ Jan 

Pazdur 1909-2001. Nauczyciel i uczony”. - Kielce, Wojewódzka Biblioteka Publiczna 

Marta Długosz, Wioletta Kowalik, Katarzyna Król–Golda, dr Tomasz Wójcik  

24 lutego 2020 r. – szkolenie. - Web of Science: Odkryj więcej dzięki inteligentnym 

miernikom do rzetelnej analizy. - online. 

Marta Długosz, Wioletta Kowalik, dr Tomasz Wójcik 

25 lutego 2020 r. – szkolenie. - Web of Science: Tworzenie raportów cytowań i 

indeks Hirscha. - online. 

Maria Domańska-Nogajczyk 

25 lutego 2020 r. - Udział w spotkaniu naukowym. – wykład dra Tomasza 

Domańskiego na temat: Polnische Polizei w Kielcach : zarys problematyki 

badawczej. - głos w dyskusji. – Kielce, Instytut Historii UJK 

Marzec 

Katarzyna Król-Golda 

11 marca 2020 r. – szkolenie. - Web of Science: Personalizacja. - Clarivate 

Analytics. - online. 

Kwiecień 

Marta Długosz, Katarzyna Król-Golda 
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21 kwietnia 2020 r. - szkolenie. - Web of Science: Wyszukiwanie zaawansowane w 

WoS. - Clarivate Analytics. - online. 

Marta Długosz, Katarzyna Król-Golda 

24 kwietnia 2020 r. – szkolenie. - Web of Science: wyszukiwanie cytowanych pozycji  

bibliograficznych. - Clarivate Analytics.- online. 

Andrzej Antoniak, Anita Zuba 

28 kwietnia 2020 r. – szkolenie. – Platforma Polskich Publikacji Naukowych, otwarty 

dostęp i prawo autorskie. - Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum 

Modelowania Matematycznego i Komputerowego. - online. 

Czerwiec 

Marta Długosz, Katarzyna Król-Golda, Karolina Wicha 

2 czerwca 2020 r. – szkolenie. - Plany Zarządzania Danymi w konkursach 

organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. - Centrum Kompetencji Otwartej 

Nauki Biblioteki Politechniki Gdańskiej. - online. 

Andrzej Antoniak, Katarzyna Król–Golda, Karolina Wicha 

8 czerwca 2020 r. – szkolenie. - Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE.  

- Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania 

Matematycznego i Komputerowego. - online. 

Katarzyna Król-Golda 

9 czerwca 2020 r. – szkolenie. - Repozytorium jako narzędzie komunikacji uczelni 

ze światem. – Elsevier. - online. 

Marta Długosz, Wioletta Kowalik, Katarzyna Król–Golda, dr Tomasz Wójcik, Anita 

Zuba 

22 czerwca 2020 r. – szkolenie. – Scopus: wskaźniki bibliometryczne. – Elsevier. - 

online. 

Marta Długosz, Wioletta Kowalik, Katarzyna Król–Golda  

26 czerwca 2020 r. – szkolenie. – Scopus: wskaźniki zaawansowane. – Elsevier. - 

online. 

Marta Długosz, Wioletta Kowalik  

30 czerwca 2020 r. – szkolenie. - Nowe wydanie Journal Citation Reports. - 

Clarivate Analytics. - online. 

Marta Długosz, Wioletta Kowalik, Katarzyna Król–Golda, Karolina Wicha,  

dr Tomasz Wójcik 

30 czerwca 2020 r. – szkolenie. - Gromadzenie i udostępnianie danych badawczych.  

Trend czy konieczność?. – Elsevier. - online. 

Lipiec 

Marta Długosz, Wioletta Kowalik, dr Tomasz Wójcik 

1 lipca 2020 r. –szkolenie. - PBN 2.0: Profil Instytucji. Rola Importera Publikacji:  

czynności w systemie. - Ośrodek Przetwarzania Informacji: Państwowy Instytut 

Badawczy. - online. 

Sierpień 
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Andrzej Antoniak, Magdalena Antoniak, dr Jolanta Drążyk 

31 sierpnia 2020 r. - uroczyste otwarcie Biblioteki Solidarności w siedzibie  

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność. – Kielce, Zarząd Regionu 

Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność. 

Wrzesień 

Magdalena Antoniak, dr Jolanta Drążyk 

10 września 2020 r. - uroczyste otwarcie wystawy „NSZZ Solidarność – nasze  

początki: wystawa wybranych dokumentów, plakatów i publikacji ze zbiorów  

Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ "Solidarność" oraz Biblioteki  

Uniwersyteckiej UJK w Kielcach”. – Kielce, Wojewódzki Dom Kultury. 

Marta Długosz, Wioletta Kowalik, Katarzyna Król–Golda, Karolina Wicha 

17 września 2020 r. – szkolenie. Plan zarządzania danymi na podstawie  

wytycznych NCN. - Centrum Kompetencji Otwartej Nauki Biblioteki Politechniki 

Gdańskiej. - online. 

Karolina Wicha 

18 września 2020 r. – szkolenie. - Noc Bibliotek 2020. - Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego. - online. 

Wioletta Kowalik 

29 września 2020 r. – szkolenie. - Web of Science: Selekcja materiałów 

konferencyjnych do Web of Science Core Collection. - Clarivate Analytics. - online. 

Październik 

Andrzej Antoniak, Katarzyna Król–Golda  

20 października 2020 r. – konferencja. - "Polska Platforma Medyczna jako  

przestrzeń współpracy i promocji osiągnięć naukowych polskiej medycyny”. - 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu. - online. 

Magdalena Antoniak 

21 października 2020 r. – szkolenie. - Microsoft Teams. - Fundacja  

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. - online. 

Wioletta Kowalik 

22 października 2020 r. – szkolenie. - Tezaurusy Web of Science. Co znajdziemy w 

bazach Web of Science? - Clarivate Analytics. - online. 

Andrzej Antoniak 

22-23 października 2020 r. - konferencja naukowa - Dziedzictwo akademickie  

dla przyszłości nauki. - Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych. Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego [współorganizator]. - online. 

24-25 listopada 2020 r. – konferencja. VI Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią  

LUMEN. - PCG Academia. - online. 

Marta Długosz, Wioletta Kowalik, Katarzyna Król–Golda, Karolina Wicha 

26 października 2020 r. – szkolenie. Zarządzanie danymi badawczymi:  

szkolenie DRODB. - Platforma Otwartej Nauki PON. - online. 

Marta Długosz, Wioletta Kowalik, Katarzyna Król–Golda, Karolina Wicha,  
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dr Tomasz Wójcik, Anita Zuba 

27 października 2020 r. – szkolenie. - Ocena własnego dorobku naukowego  

oraz jego wpływu na wynik dyscypliny w ewaluacji. - PCG Academia. - online. 

Magdalena Antoniak, dr Jolanta Drążyk 

28 października 2020 r. – szkolenie. - Microsoft Teams Live Events. – Fundacja 

Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. - online. 

Karolina Wicha 

28 października 2020 r. – szkolenie. - Współpraca czy rywalizacja – jak nowy  

system ewaluacji dorobku naukowego wpłynie na klimat organizacyjny uczelni? -

PCG Academia.- online. 

Listopad 

Karolina Wicha 

4 listopada 2020 r. – szkolenie. - Reguły gry na uczelniach – jak się zmienią  

pod wpływem nowego systemu oceny dorobku naukowego?  - PCG Academia. - 

online. 

Monika Grzywna, Dorota Śmietańska, dr Tomasz Wójcik, Anita Zuba 

5 listopada 2020 r. – szkolenie. - Praca w Profilu Instytucji i Profilu Autora w PBN,  

wprowadzenie do SEDN. - Ośrodek Przetwarzania Informacji: Państwowy Instytut 

Badawczy. - online. 

Monika Grzywna, Dorota Śmietańska, dr Tomasz Wójcik, Anita Zuba 

9 listopada 2020 r. – szkolenie. - System Ewaluacji Dorobku Naukowego - nowa 

aplikacja ekosystemu POL-on. - Ośrodek Przetwarzania Informacji: Państwowy 

Instytut Badawczy. - online. 

Marcin Gabryś, Karolina Wicha, dr Tomasz Wójcik 

17 listopada 2020 r. – szkolenie. - Dostępność przestrzeni akademickiej dla  

osób z niepełnosprawnościami. Szkolenie organizowane w ramach Projektu  

Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami. - Centrum 

Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UJK, Stowarzyszenie Nadzieja Rodzinie. 

Wioletta Kowalik, Katarzyna Król–Golda 

19 listopada 2020 r. – szkolenie. - "Essential Science Indicators" na platformie  

InCites. - Clarivate Analytics. - online. 

Wioletta Kowalik 

20 listopada 2020 r. – szkolenie. - Web of Science: Citation Connection. - Clarivate 

Analytics. - online. 

Karolina Wicha 

24 listopada 2020 r. - V seminarium online: Otwieranie nauki: praktyka i 

perspektywy. - Biblioteka Politechniki Łódzkiej. - online. 

24-25 listopada 2020 r. – konferencja. VI edycja konferencji LUMEN 2020. - PCG 

Academia. - online. 

25 listopada 2020 r. – szkolenie. - Web of Science: Przedstawiamy nową platformę 

Web of Science. - Clarivate Analytics. - online. 

Marta Długosz, Wioletta Kowalik, dr Tomasz Wójcik 
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25 listopada 2020 r. – szkolenie. - Web of Science: Tworzenie raportów cytowań i 

indeks Hirscha. - Clarivate Analytics. - online. 

Katarzyna Król–Golda, Karolina Wicha 

25 listopada 2020 r. - Krajowe Warsztaty Otwartego Dostępu OpenAIRE – Dane  

Badawcze cz.2. - Platforma Otwartej Nauki PON. - online. 

Grudzień 

Karolina Wicha 

9 grudnia 2020 r. – kongres. - XI Kongres Bibliotek: Dzieje się!.- Fundacja Rozwoju 

Społeczeństwa Informacyjnego i Program Rozwoju Bibliotek. - online. 

Marta Długosz, Wioletta Kowalik, Katarzyna Król–Golda, Karolina Wicha 

14 grudnia 2020 r. – szkolenie. - Zarządzanie danymi badawczymi - szkolenie 

DRODB. - Platforma Otwartej Nauki PON. - online. 
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IX. WYDARZENIA, WYSTAWY, SPOTKANIA, WYKŁADY, UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE 

LUB WSPÓŁORGANIZOWANE PRZEZ BIBLIOTEKĘ 

 

Biblioteka we współpracy z wybranymi instytucjami i osobami spoza naszej książnicy 

zorganizowała następujące wydarzenia kulturalne i naukowe: 

o Andrzej Meller Droga do Kabulu 

7 stycznia 2020 

spotkanie autorskie. 

o Rok 2020 Rokiem Romana Witolda Ingardena. Wystawa publikacji z okazji 50. 

rocznicy śmierci jednego z najwybitniejszych polskich filozofów – Romana 

Witolda Ingardena 

22 stycznia – 29 lutego 2020 

publikacje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. 

o Ormianie w służbie Rzeczypospolitej 

3 lutego – 29 lutego 2020 

wystawa materiałów archiwalnych dotyczących polskich Ormian autorstwa 

Fundacji Ormiańskiej. 

o Pokolenia II „Kolory” 

4 marca – 27 marca 2020 

wystawa prac fotograficznych studentów Świętokrzyskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Kielcach, Studenckiego Koła Naukowego Fotografii 210 Studio 
oraz Uniwersytetu Dziecięcego UJK. 

o Joanna Dulewicz „Zakłamani” 

11 marca 2020 

spotkanie autorskie. 

o VI Spotkania Świętojańskie 

23 czerwca 2020 

prezentacja online. 

o Narodowe Czytanie 2020 (9 edycja akcji) 

4 września 2020 

lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania była „Balladyna” Juliusza 

Słowackiego 
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wystawa towarzysząca: „Balladyna” – utwór – cud. Wcale nie cud- 

-dziewczyna”, 4 września – 10 października 2020 

o NSZZ SOLIDARNOŚĆ – NASZE POCZĄTKI: wystawa wybranych dokumentów, 

plakatów i publikacji ze zbiorów Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ 

"Solidarność" oraz Biblioteki Uniwersyteckiej UJK w Kielcach.  

10 – 30 września 2020 

miejsce wystawy: Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach 

wystawa zorganizowana z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ "Solidarność". 

o Noc Bibliotek „Klimat na czytanie” 

10 października 2020 

o „Geo-grafika” Teresa Anny Ślusarek 

16 października – 30 listopada 2020 

wystawa retrospektywna twórczości Teresy Ślusarek. 

o Antiphonarium Kielcense (red. prof. Krzysztof Bracha) 

20 października 2020 

Wystawa towarzysząca: Średniowieczne skarby Kielc. Rękopiśmienne księgi 

dawnej Biblioteki kolegiaty kieleckiej. (Wystawa wypożyczona z Muzeum Historii 

Kielc); 

promocja wydawnictwa UJK. 

o Renata Piątkowska Gdyby jajko mogło mówić, czyli o przysłowiach, 

przesądach, zwyczajach 

26 października 2020 

spotkanie autorskie. 

o Renata Piątkowska Wszystkie moje mamy, czyli śladami Ireny Sendlerowej 

26 października 2020 

spotkanie autorskie. 

o V Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych pt. 

"Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki" 

22-23 listopada 2020 

konferencja współorganizowana przez UJK. 

o Jacek Hugo-Bader 

27 listopada 2020 
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spotkanie autorskie. 

o Lucyna Gozdek "W przestrzeni II" 

10 grudnia 2020 – 31 stycznia 2021 

wystawa malarstwa. 

o Michał Rusinek Kefir w Kairze, czyli jak podróżować w pandemii 

11 grudnia 2020 

spotkanie autorskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:  

Andrzej Lesiak 

specjalista ds. finansowych 

 

Zatwierdził: 

Andrzej Antoniak 

dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej 

 

Kielce, 10.03.2021 


