INFORMATOR
BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
W KIELCACH

Kielce 2015

HISTORIA BIBLIOTEKI
Biblioteka rozpoczęła działalność w 1969 roku wraz
z powołaniem do życia Wyższej Szkoły Nauczycielskiej
w Kielcach. Bazę lokalową, księgozbiór (ponad 42 tys.
woluminów książek i czasopism) odziedziczyła po Bibliotece Studium Nauczycielskiego. Główna siedziba Biblioteki, przez ponad 40 lat, znajdowała się w budynku
dydaktycznym Wydziału Humanistycznego Uczelni przy
ul. Leśnej 16.
1 października 2011 roku wraz z przekształceniem Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w uniwersytet klasyczny i zmianą
nazwy uczelni na Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Biblioteka Główna stała się Biblioteką Uniwersytecką.
Od października 2013 roku Biblioteka Uniwersytecka UJK funkcjonuje w nowym gmachu, wybudowanym
w wyniku realizacji projektu: „Rozbudowa Infrastruktury
dydaktycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – II etap budowy Campusu Uczelnianego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
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BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
W NOWYM GMACHU
– LOKALIZACJA BIBLIOTEKI
Nowa siedziba Biblioteki znajduje się w gmachu wybudowanym na terenie „B” kampusu Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego, przy ulicy Świętokrzyskiej 21E, usytuowanym w kompleksie innych obiektów dydaktycznych
Wydziału Zarządzania i Administracji, Centrum Rehabilitacji i Sportu oraz Centrum Języków Obcych. W bliskim
sąsiedztwie znajduje się również budynek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
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GMACH BIBLIOTEKI
Gmach Biblioteki stanowi zwartą czterokondygnacyjną bryłę, wtopioną w pagórkowaty teren. Wykorzystując
naturalne ukształtowanie terenu przed obiektem zaprojektowano amfiteatralny plac, a do głównego wejścia do
Biblioteki wiodą szerokie schody. To nietypowe i malownicze usytuowanie gmachu wraz z amfiteatralnym placem
pozwala na organizowanie na świeżym powietrzu różnych
imprez kulturalnych i sportowych integrujących środowisko nie tylko akademickie. Zieleń wokół budynku, panujące spokój i cisza sprzyjają pracy intelektualnej oraz relaksowi. Całość ciągu komunikacyjnego zaprojektowana jest
również z myślą o osobach niepełnosprawnych.
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SYMBOLIKA
Przed budynkiem, po prawej stronie, posadzono lipę,
która nawiązuje do twórczości Jana Kochanowskiego
i jego słynnej lipy rosnącej za dworkiem poety w Czarnolesie, którą wysławiał w utworach i pod którą lubił
odpoczywać i pisać. Chcielibyśmy, aby ta lipa, podobnie
jak czarnoleska, miała magiczną moc twórczej inspiracji
każdego, kto zatrzyma się przy niej przed wejściem do
Biblioteki.
Natomiast duże głazy ułożone na schodach prowadzących do budynku Biblioteki są symbolicznym wyrazem
związku z regionem świętokrzyskim, słynącym z wydobycia surowców skalnych.
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ARCHITEKTURA ZEWNĘTRZNA
Budynek Biblioteki jest nowoczesnym gmachem,
charakteryzującym się ciekawą architekturą, zaprojektowanym według światowych norm i standardów. Detale
zamieszczone na ścianach zewnętrznych budynku, informują o przeznaczeniu tego obiektu. Na ścianie południowej – frontowej elewację tynkową połączono z kolorowymi płytami w kształcie wydłużonych prostokątów,
które w zamyśle architekta symbolizować mają grzbiety
książek ustawionych na półkach. Poprzedzielane są one
pionowymi wąskimi oknami. Z kolei zachodnią ścianę budynku zdobią wykusze, z umieszczonymi na nich literami
alfabetu.
Kubatura budynku wynosi 36.585 m³, a jego powierzchnia użytkowa 7480,5 m². Warto wspomnieć, że
gmach biblioteki zyskał duże uznanie w oczach architektów i Czytelników „Echa Dnia”, otrzymując w trzeciej
edycji konkursu „Złoty Żuraw” 2012, główną nagrodę dla
najlepszego obiektu w kategorii obiektów użyteczności
publicznej.
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UŻYTKOWNICY GMACHU
Głównym Użytkownikiem gmachu jest Biblioteka Uniwersytecka, która zajmuje trzy kondygnacje i część kondygnacji czwartej, razem 6961,6 m² powierzchni oraz Uniwersyteckie Centrum Danych, ulokowane na pozostałej
części kondygnacji czwartej – 518,9 m². Nowoczesne
UCD obejmuje bazy danych, sprzęt i rozwiązania programowe zapewniające sprawne gromadzenie, przetwarzanie, zabezpieczanie i udostępnianie strategicznych zasobów informacyjnych Uczelni.

ROZWIĄZANIA
FUNKCJONALNO-ARCHITEKTONICZNE
Gmach Biblioteki charakteryzuje się nie tylko nowoczesną architekturą zewnętrzną, ale także interesującymi
i funkcjonalnymi rozwiązaniami architektonicznymi wewnątrz budynku. Każda z czterech kondygnacji budynku
ma nieco inny układ przestrzenny i pełni inną funkcję.
Parter – pomieszczenia ogólnodostępne: hol, Informatorium, wypożyczalnia, sala konferencyjna, sala seminaryjna, szatnia, toalety; strefa niedostępna dla Użytkowników ( m.in. magazyn zamknięty, gdzie pomieszczona jest
większość zbiorów BU, pracownia cyfryzacji zbiorów).
I piętro – terminale dla Użytkowników, sala wystawowa (Galeria Uniwersytecka), strefa wolnego dostępu
do wydawnictw zwartych z 2- kondygnacyjną czytelnią
ogólną doświetloną od góry przez szklany świetlik z systemem rozproszenia światła i wentylacji, specjalistyczna
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pracownia dla osób z dysfunkcją wzroku, Wypożyczalnia
Międzybiblioteczna, Kolekcja XIX wieku, Kolekcja Nordycka, pracownia Oddziału Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw
oraz pomieszczenia dyrekcji i administracji.
II piętro – strefa wolnego dostępu do wydawnictw
ciągłych, katalogi kartkowe, Czytelnia Oddziału Informacji
Naukowej, Czytelnia Multimedialna, czytelnia na antresoli,
Czytelnia Oddziału Zbiorów Specjalnych, Czytelnia Prasy
Bieżącej, pracownie poszczególnych oddziałów Biblioteki.
III piętro – Oddział Komputeryzacji i Informatyzacji BU,
magazyn odstawny zbiorów, oraz Uczelniane Centrum
Danych (Dział Aplikacji i Wsparcia Informatycznego i Dział
Infrastruktury Teleinformatycznej).
Nowoczesna organizacja przestrzeni gmachu Biblioteki, funkcjonalnie zaprojektowane wnętrza, dobrze oświetlone, zapewniają komfort pracy dla Użytkowników i pracowników Biblioteki.
Wygodne sofy ustawione w różnych miejscach na
trzech pierwszych kondygnacjach zachęcają do relaksu.
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ZBIORY
ZBIORY TRADYCYJNE
Biblioteka gromadzi literaturę naukową z dyscyplin
reprezentowanych w Uczelni: wydawnictwa zwarte,
wydawnictwa ciągłe (czasopisma polskie i zagraniczne),
zbiory specjalne. Obecnie dysponuje księgozbiorem liczącym ponad 600 tysięcy woluminów.

KOLEKCJE
W wydzielonych pomieszczeniach na I piętrze funkcjonują:
• Kolekcja Nordycka – zawierająca ponad 1000 książek,
druki ulotne, katalogi wystaw, nadbitki, mapy i plany
dotyczące krajów nordyckich, z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, technicznych i przyrodniczych.
• Kolekcja XIX wieku – składająca się z ponad 7000 druków zwartych wydanych w różnych oficynach w Polsce
i na świecie z zakresu nauk humanistycznych, społecznych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych oraz sztuki,
np. zbiór druków wydanych w Drukarni Księży Pijarów.
Z kolekcji można korzystać wyłącznie na miejscu.

8

ZBIORY SPECJALNE
W zbiorach specjalnych Biblioteki znajduje się ponad
10 tysięcy jednostek inwentarzowych: starych druków,
rękopisów, dokumentów kartograficznych, ikonograficznych, dokumentów życia społecznego.
Wśród rękopisów do najcenniejszych należą m.in.:
• Archiwum domowe pisarza Emila Zegadłowicza,
• pamiętniki legionisty Włodzimierza Gierowskiego,
• korespondencja rodziny Gierowskich,
• Archiwum komitetu redakcyjnego Pism zebranych Stefana Żeromskiego.
W Czytelni Zbiorów Specjalnych Czytelnik może skorzystać również z materiałów wchodzących w skład:
• Archiwum Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ
,,Solidarność”,
• Kolekcji ,,Wydawnictwa niezależne wydane w latach
1978–1990”.
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ZBIORY
ZBIORY ELEKTRONICZNE
Oprócz piśmiennictwa naukowego w wersji drukowanej Biblioteka oferuje dostęp do źródeł elektronicznych:
• baz interdyscyplinarnych, specjalistycznych, dziedzinowych, takich jak EBSCO – Academic Search Complete,
Agricola, MEDLINE, GreenFile, ERIC, Business Source
Complete, Health Source, Newspaper Sources:
• serwisów czasopism elektronicznych, w tym czasopism
wydawanych przez Elsevier, Springer, Wiley-Blackwell,
American Institute of Physics, American Physical Society.

Biblioteka gromadzi i udostępnia równolegle piśmiennictwo naukowe dostępne w wersji tradycyjnej, czyli drukowanej, papierowej oraz w wersji elektronicznej. Biblioteka Uniwersytecka jest więc biblioteką hybrydową.
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PRZECHOWYWANIE ZBIORÓW
Zbiory biblioteczne rozlokowane są w:
• magazynie zamkniętym na parterze budynku – na 922 m²
14 km półek (ok. 500 tys. książek);
• strefie wolnego dostępu do wydawnictw zwartych na
I piętrze – na 847 m² 3 km półek;
• strefie wolnego dostępu do wydawnictw ciągłych na II
piętrze – na 823 m² 3 km półek;
• magazynie zamkniętym na I piętrze – kolekcja piśmiennictwa z XIX-tego wieku, Kolekcja Nordycka;
• magazynie zbiorów specjalnych (najcenniejsze zbiory znajdują się w skarbczyku) na II piętrze;
• magazynie odstawnym na III piętrze.
Zbiory przechowywane są w odpowiednich warunkach
mikroklimatycznych (utrzymywanie w magazynach stałej
temperatury i wilgotności powietrza) przy ograniczonym
dostępie światła dziennego,
słonecznego, na odpowiednich
półkach na regałach przesuwnych (jezdnych) i regałach stacjonarnych. Lokalizacja magazynów, panujące w nich warunki,
odpowiednie regały i sposób
ich rozmieszczenia stwarzają
bezpieczne warunki przechowywania wszystkich rodzajów
zbiorów.
Poza budynkiem głównym
część zbiorów przechowywanych jest w Czytelni Pedagogicznej przy ul. Krakowskiej 11
(Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK).
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KATALOGI
KATALOG KOMPUTEROWY
Katalog elektroniczny (system ALEPH) jest podstawowym źródłem informacji o zbiorach BU. Informuje Użytkowników o wszystkich książkach wydanych od 1992 r.
oraz dużej części wydanych wcześniej, o większości czasopism.
Katalog komputerowy dostępny jest w Internecie na
stronie: www.lib.ujk.edu.pl
Katalog online pozwala na: wieloaspektowe wyszukiwanie według tytułu, autora, haseł przedmiotowych, sygnatury, słów kluczowych; samodzielną obsługę konta
przez Czytelnika m.in. zamówienie książek, sprawdzenie
stanu konta, prolongatę książki wypożyczonej.
W budynku Biblioteki z katalogu komputerowego można korzystać na wszystkich terminalach komputerowych
przeznaczonych dla Czytelników. Najwięcej komputerów
ustawiono na parterze przed wypożyczalnią oraz na pierwszym piętrze w holu prowadzącym do czytelni ogólnej.

12

KATALOGI KARTKOWE
Uzupełnieniem katalogu komputerowego są katalogi kartkowe:
• katalog alfabetyczny wydawnictw zwartych, który zawiera opisy książek wydanych w latach 1801–1992
znajdujących się w zbiorach BU
• katalog alfabetyczny wydawnictw ciągłych i seryjnych
• katalog zbiorów specjalnych
Katalogi kartkowe znajdują się na II piętrze w holu
przed wejściem do czytelni na antresoli i strefy wolnego
dostępu do wydawnictw ciągłych. Katalog kartkowy zbiorów specjalnych ustawiony jest w czytelni tych zbiorów.

13

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
Biblioteka udostępnia zbiory:
na miejscu w czytelniach, przez
wypożyczenia indywidualne na
zewnątrz i wypożyczenia międzybiblioteczne, przez odpłatne wykonywanie kopii poszukiwanych
materiałów, przez organizowanie
dostępu do elektronicznych wersji
czasopism i elektronicznych baz
danych na CD-ROMach oraz za
pośrednictwem Internetu.
Na miejscu w Bibliotece Czytelnik może skorzystać ze zbiorów
w następujących czytelniach:
• czytelni ogólnej w strefie wolnego dostępu do wydawnictw zwartych – 118 miejsc,
• czytelni na antresoli – 36 miejsc,
• Czytelni Oddziału Informacji Naukowej – 29 miejsc,
• Czytelni Multimedialnej – 20 miejsc,
• Czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych – 16 miejsc, w tym
2 stanowiska z czytnikami do przeglądania mikrofilmów,
• Czytelni Prasy Bieżącej – 16 miejsc.
Poza budynkiem głównym Biblioteki, zbiory udostępniane
są również w Czytelni Pedagogicznej przy ul. Krakowskiej 11
– 30 miejsc.
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WOLNY DOSTĘP DO KSIĘGOZBIORU
W Bibliotece czytelnicy mają swobodny dostęp do
części zbiorów usytuowanych w tzw. wolnym dostępie. Na I piętrze jest to dostęp do wydawnictw zwartych,
a na II piętrze do wydawnictw ciągłych.

WOLNY DOSTĘP DO WYDAWNICTW
ZWARTYCH
Podstawą wolnego dostępu stało się połączenie dwóch
funkcji – przechowywania i udostępniania zbiorów. W wolnym dostępie umieszczono pozycje najnowsze i najbardziej poszukiwane, wyselekcjonowane na podstawie kryterium częstotliwości wypożyczeń, podstawowe książki
pod względem dydaktycznym i badawczym. Do dyspozycji Czytelników przygotowano ponad 45 tys. książek.
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UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW
W celu zapewnienia pełnej samoobsługi Czytelnika
(od dotarcia do odpowiedniej półki po samodzielne wypożyczenie), zbiory przeznaczone do strefy wolnego
dostępu zostały odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Grzbiety książek opatrzono naklejkami, z których
każda zawiera określoną informację. Szczegóły dotyczące
oznakowania oraz informacje o rozmieszczeniu zbiorów
w wolnym dostępie znajdzie Czytelnik w specjalnie przygotowanych ulotkach informacyjnych .
Czytelnicy mają swobodę poruszania się w strefie wolnego dostępu, ale strefa ta chroniona jest systemem bramek.
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WOLNY DOSTĘP DO WYDAWNICTW
CIĄGŁYCH
W strefie wolnego dostępu znajduje się około 1700 tytułów czasopism naukowych i popularnonaukowych polskich
i zagranicznych. Zostały one rozmieszczone na półkach według dziedzin naukowych. W obrębie poszczególnych działów czasopisma ułożone są alfabetycznie. W wolnym dostępie znajdują się zarówno czasopisma nowe, jak i roczniki
archiwalne (zwłaszcza dotyczy to nauk humanistycznych).
Przy doborze tytułów brano pod uwagę ich przydatność dla
studentów i pracowników naukowych oraz statystykę ich
udostępniania w funkcjonujących uprzednio czytelniach
wydziałowych i instytutowych.
W strefie wolnego dostępu na II piętrze, w bezpośrednim sąsiedztwie z Oddziałem Informacji Naukowej
i czytelnią tego oddziału, umieszczono literaturę z zakresu
informacji naukowej.
Dla Czytelników przeglądających czasopisma wielkoformatowe przygotowano specjalne stoły z pochyłymi
blatami.
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NOWOCZESNY SPRZĘT
W BIBLIOTECE
W celu sprawnego funkcjonowania różnych obszarów
działalności bibliotecznej, Biblioteka została wyposażona
w różne urządzenia i nowoczesny sprzęt komputerowy
i audiowizualny.

SPRZĘT DLA UŻYTKOWNIKÓW
W budynku Biblioteki czytelnicy mają dostęp do 63
stanowisk komputerowych z nowoczesnymi komputerami z zainstalowaną najnowszą wersją pakietu biurowego
i podłączeniem do szybkiego, szerokopasmowego Internetu. Pozwala to Użytkownikowi na komfortowe przeglądanie treści www i bibliotecznego katalogu online. Dla
miłośników technologii mobilnych dostępna jest również
łączność WiFi, umożliwiająca korzystanie z Internetu na
ekranie smartphone’a, tabletu czy laptopa Czytelnika.
Użytkownicy w razie potrzeby mogą wypożyczyć jeden
z sześciu netbooków lub tabletów.
Czytelnicy Biblioteki mają również do dyspozycji trzy
skanery (tzw. ekologiczne ksero), za pomocą których to
urządzeń samodzielnie, szybko skopiują potrzebne im
materiały i zapiszą je w postaci pliku PDF czy JPEG na
własnym nośniku pamięci USB (pendrive). W Bibliotece
funkcjonuje Bezobsługowe Centrum Wydruku umożliwiające kopiowanie i skanowanie w oparciu o elektroniczną
legitymację studencką, kartę pracowniczą lub kartę biblioteczną.
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NOWOCZESNY SPRZĘT
W BIBLIOTECE
URZĄDZENIA W UDOSTĘPNIANIU
ZBIORÓW
W celu umożliwienia Czytelnikom samodzielnego wypożyczania książek w strefie wolnego
dostępu do wydawnictw zwartych na I piętrze zainstalowano 2
urządzenia do samodzielnych wypożyczeń (selfcheck’i).
Natomiast w celu umożliwienia zwrotu książek przez Czytelników o dowolnej, dogodnej im
porze, zainstalowano samoobsługową automatyczną, całodobową
wrzutnię zewnętrzną umieszczoną tuż przy wejściu głównym do
gmachu Biblioteki. Urządzenie
umożliwia korzystającym ze zbiorów bibliotecznych oddawanie książek w szybki i łatwy sposób.
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URZĄDZENIA WSPIERAJĄCE
PROCES NAUKOWO-DYDAKTYCZNY
Prowadzenie multimedialnych konferencji, wykładów,
prelekcji, zajęć konwersatoryjnych w Bibliotece umożliwiają nowoczesne urządzenia audio-wideo:
•
•
•
•

automatyczne ekrany,
tablice interaktywne,
projektory multimedialne,
tablica samokopiująca (standardowa tablica kopiująca na
papier zwykły, w czasie konferencji, wykładów eliminuje
potrzebę notowania).

Przygotowanie i przeprowadzenie różnego rodzaju interaktywnych testów wiedzy, quizów, ankiet, głosowań
umożliwia system do testów.
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NOWOCZESNY SPRZĘT
W BIBLIOTECE
SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE
DO CYFRYZACJI ZBIORÓW
W Bibliotece funkcjonuje pracownia cyfryzacji zbiorów.
Jej zadaniem jest digitalizacja nie tylko cennych i unikatowych zbiorów w celu ochrony dziedzictwa kulturowego,
ale również materiałów dydaktycznych, materiałów dotyczących regionu świętokrzyskiego. Ma ona do dyspozycji nowoczesny sprzęt w postaci skanera książkowego,
który pozwala na skanowanie różnorodnych dokumentów
i zbiorów bibliotecznych zszytych i oprawnych. Możliwa
jest więc szybka
digitalizacja
zbiorów bibliotecznych,
w tym zbiorów
specjalnych (rękopisów, map, atlasów,
grafik, starodruków)
i kolekcji piśmiennictwa z XIX wieku.
Dzięki parametrom
technicznym zakupiony skaner zapewnia bezpieczną
digitalizację nawet
najbardziej wrażliwych materiałów
oryginalnych.
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BIBLIOTEKA CYFROWA
Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i oprogramowaniu
oraz powołaniu sekcji cyfryzacji zbiorów, możliwe było uruchomienie biblioteki cyfrowej. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (BCUJK) działa
od października 2014 roku i jest jednym ze 118 repozytoriów cyfrowych działających obecnie na terenie naszego
kraju (dane z lipca 2015 roku). Sukcesywnie umieszcza się
w niej zdigitalizowane współczesne materiały naukowo-dydaktyczne, podręczniki, wybrane dzieła z literatury pięknej,
materiały konferencyjne oraz niektóre publikacje wydane
w XIX wieku.
Strona www: http://dlibra.ujk.edu.pl/dlibra
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RÓŻNE FORMY DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI
Oprócz realizacji podstawowych swych zadań związanych z gromadzeniem, opracowywaniem, przechowywaniem, ochroną materiałów bibliotecznych oraz ich
udostępnianiem Biblioteka Uniwersytecka UJK, jako biblioteka naukowa zajmuje się również działalnością:
• informacyjną
• bibliograficzną
• naukowo-badawczą
• dydaktyczną
• wydawniczą
• wystawową
• usługową

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
I BIBLIOGRAFICZNA
Działalność informacyjna i bibliograficzna Biblioteki
obejmuje:
• udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych,
bibliograficznych, rzeczowych;
• realizację kwerend bibliograficznych;
• pomoc w tworzeniu raportów cytowań;
• upowszechnianie czytelnictwa;
• szkolenie Użytkowników;
• upowszechnianie informacji o Bibliotece przy wykorzystaniu różnych mediów.
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DZIAŁALNOŚĆ
NAUKOWO-BADAWCZA
Biblioteka Uniwersytecka UJK jest biblioteką naukową.
Oprócz działalności usługowej, dydaktycznej w Bibliotece
realizowana jest działalność naukowo-badawcza w zakresie bibliologii i informatologii oraz historii, kultury.
Pracownicy Biblioteki uczestniczą w realizacji grantów
i projektów badawczych, przygotowują dysertacje, publikacje naukowe i popularnonaukowe.
W Bibliotece Uniwersyteckiej organizowane są:
• konferencje naukowe,
• spotkania naukowe w cyklu „Bliżej nauki”.
Jednym z zadań związanych z działalnością naukową
jest sporządzanie bibliografii dorobku naukowego i popularnonaukowego pracowników UJK.
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RÓŻNE FORMY DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
W zakresie działalności dydaktycznej i szkoleniowej
w Bibliotece prowadzone są:
• zajęcia dydaktyczne z przysposobienia bibliotecznego
obligatoryjne dla wszystkich studentów I roku,
• zajęcia z elementów informacji naukowej,
• indywidualne szkolenia Użytkowników.
Celem szkolenia jest zapoznanie Użytkowników z funkcjonowaniem Biblioteki oraz zasadami korzystania z jej zasobów i usług.
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DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Biblioteka Uniwersytecka UJK w Kielcach wydaje:
• „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej”,
• serię: Prace Biblioteki Uniwersyteckiej UJK,
• informatory o Bibliotece,
• katalogi wystaw,
• materiały pokonferencyjne,
• inne okolicznościowe materiały.
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RÓŻNE FORMY DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWOWA
GALERIA UNIWERSYTECKA
W gmachu Biblioteki funkcjonuje Galeria Uniwersytecka usytuowana na I piętrze, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt wystawowy i multimedialny. Organizowane są w niej czasowe wystawy o różnej tematyce.
Otwarciom wystaw towarzyszą często uroczyste wernisaże, podczas których uczestnicy mają okazję zetknąć się
osobiście z autorem wystawianych prac.

Poza Galerią Uniwersytecką ekspozycje okolicznościowe związane z przypadającymi aktualnie rocznicami oraz
wydarzeniami, które wymagają upamiętnienia i popularyzacji, prezentowane są w holu na parterze lub w holu
prowadzącym do Oddziału Informacji Naukowej.
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DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Biblioteka prowadzi szereg usług skierowanych do
Czytelników. Są to:
• usługi Wypożyczalni Międzybibliotecznej dla Czytelników Biblioteki Uniwersyteckiej obejmujące:
- wypożyczenia krajowe (książki, mikrofilmy, kopie artykułów) - jeśli pozycji nie ma w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz kieleckich bibliotekach);
- wypożyczenia zagraniczne (książki, mikrofilmy, kopie
artykułów) - jeśli pozycji nie ma w krajowych bibliotekach;
- wypożyczenia ze zbirów własnych innym bibliotekom
polskim i zagranicznym.
• skanowanie artykułów z czasopism, fragmentów książek i mikrofilmów (zamówienie może być złożone za
pomocą drukowanego formularza u dyżurującego bibliotekarza lub formularza online dostępnego na stronie
http://www.buk.ujk.edu.pl/zamowienie-skanu.html);
• kopiowanie materiałów przy pomocy bezobsługowego
centrum wydruku;
• zwiedzanie Bibliotek;
• wynajem sal dla potrzeb jednostek UJK.
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RÓŻNE FORMY DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI
WYSTAWA STAŁA – Z KART
HISTORII UCZELNI
Na parterze urządzono wystawę stałą zatytułowaną
„Z kart historii Uczelni. Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej
do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego”, będącej zalążkiem przyszłego Muzeum UJK.
Materiały zaprezentowane na wystawie: wybrane dokumenty, pamiątki, fotografie, dotyczą poszczególnych
etapów funkcjonowania Uczelni począwszy od jej założenia w 1969 roku, po czasy współczesne.
Wśród najstarszych dokumentów można obejrzeć
m.in. pisaną ręcznie „Kronikę Wyższej Szkoły Nauczycielskiej 1969–1970” i dyplom z numerem 1 wydany przez
Wyższą Szkołę Nauczycielską 30 marca 1972 roku.
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BIBLIOTEKA – MIEJSCEM
SPĘDZANIA WOLNEGO
CZASU
Biblioteka Uniwersytecka jest miejscem, w którym
można nie tylko uzyskać szybki i szeroki dostęp do wiedzy, ale jest również miejscem, w którym można odpocząć i atrakcyjnie spędzić wolny czas.
W Bibliotece Uniwersyteckiej organizowane są:
• spotkania popularyzujące kulturę „Bliżej kultury”,
• spotkania i warsztaty „Biblioteka Uniwersytecka bliżej
Czytelnika”,
• imprezy kulturalno-edukacyjne, np. „Spotkania Świętojańskie”.

SPOTKANIA ŚWIĘTOJAŃSKIE
Celem tej cyklicznej, corocznej plenerowej imprezy kulturalno-edukacyjnej jest popularyzowanie nie tylko wiedzy
o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego, ale również
wiedzy o kulturze, nauce okresu Odrodzenia i różnych
aspektach życia człowieka w dobie renesansu. Jednym
z punktów programu jest głośne czytanie utworów poety
z Czarnolasu przez znane osobistości kieleckiego świata
nauki, kultury, polityki.
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BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA
– BIBLIOTEKĄ BEZ BARIER
Biblioteka Uniwersytecka jest miejscem przyjaznym
dla osób niepełnosprawnych. Dotarcie do budynku Biblioteki ułatwia szeroki podjazd, a w budynku znajdują się następujące udogodnienia:
• automatycznie otwierane drzwi wejściowe;
• windy z kabinami dostosowanymi dla osób poruszających się na wózkach oraz niewidomych, niedowidzących, z systemem głośnomówiącym;
• toalety dla osób z niepełnosprawnością ruchową;
• korytarze i pomieszczenia dostosowane do poruszania
się na wózkach, z antypoślizgowymi podłogami.
Dla osób niepełnosprawnych przygotowano 10 miejsc
do pracy.
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SPECJALISTYCZNY
SPRZĘT DLA OSÓB
Z DYSFUNKCJĄ WZROKU
W ramach likwidacji barier w dostępie do informacji
Biblioteka Uniwersytecka posiada stanowiska komputerowe ułatwiające zdobywanie, przechowywanie i odtwarzanie informacji osobom z dysfunkcją wzroku. Znajdują
się one w specjalistycznej czytelni na I piętrze. Do dyspozycji Użytkowników jest następujący nowoczesny, specjalistyczny sprzęt:
• komputer z zainstalowanym oprogramowaniem typu
screen reader wraz z syntetyzatorem mowy i sześcioma
głosami, umożliwiające osobie niewidomej pełne i swobodne korzystanie z zasobów komputera pracującego pod
kontrolą systemu operacyjnego;
• linijka brajlowska;
• drukarka brajlowska;
• auto-lektor (urządzenie automatyzujące proces konwertowania tekstu pisanego do formatu dźwiękowego, gotowego do odsłuchania na komputerze, telefonie, odtwarzaczu mp3 itp.);
• przenośne lupy elektroniczne;
• stacjonarne powiększalniki ekranowe.
Niepełnosprawni oprócz specjalistycznego sprzętu
mogą liczyć na miłą, profesjonalną pomoc przeszkolonego personelu.
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BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA UJK
OFERUJE SWOIM UŻYTKOWNIKOM
• komfortowe warunki pracy umysłowej i przyjazną atmosferę
w nowoczesnym, funkcjonalnym gmachu;
• szeroki dostęp do książek i czasopism w wersji drukowanej;
• wolny dostęp do ponad 45 tys. książek;
• wolny dostęp do wydawnictw ciągłych i prasy bieżącej;
• krótki czas oczekiwania na zamówioną książkę z katalogu elektronicznego;
• szybki i wygodny dostęp do poszukiwanych materiałów;
• udogodnienia w wypożyczaniu (samo wypożyczenia) i zwrocie
książek (całodobowa wrzutnia);
• dostęp do mikrofilmów i multimediów;
• dostęp do światowych zasobów informacji;
• dostęp do źródeł elektronicznych, komputerowych baz danych,
czasopism elektronicznych;
• kształcenie umiejętności krytycznego i efektywnego wykorzystywania zasobów internetowych i elektronicznych baz danych
• nielimitowany czas dostępu do Internetu na terminalach w Bibliotece;
• możliwość podłączenia własnych przenośnych komputerów
Czytelników do sieci internetowej;
• kształcenie w zakresie korzystania z Biblioteki i źródeł informacji
• usługi biblioteczne wysokiej jakości;
• miłą, profesjonalną obsługę przez wykwalifikowany personel
udzielający zarówno praktycznych, jak i fachowych informacji.
Biblioteka Uniwersytecka UJK rozwija się jako centrum edukacji, informacji i kultury, w którym dbałość o dziedzictwo kultury
polskiej i europejskiej łączy się z wykorzystaniem najnowocześniejszych form realizacji przekazu wiedzy i informacji.
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