
 

 

O ZADANIU 
 

Umowa nr 516/P-DUN/2016  
 
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działalność Upowszechniająca 
Naukę (DUN)  
 
Nazwa zadania Opracowanie oraz udostępnienie kolekcji druków oprawnych rodziny Morrissey. 

 
Termin realizacji: 1 marca 2016 r. - 31 grudzień 2017 r.  
 
Wykonawca projektu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Biblioteka Uniwersytecka 
 
Wartość zadania: 151 800, 00zł 
 

   Kwota  dofinansowania MNiSW (DUN) – 132 000, 00 zł 
 

 

Charakterystyka zasobu naukowego 

 
Przedmiotem opracowania było 5 000 tytułów zbiorów zwartych. Publikacje wydane zostały w XIX i 

XX wieku w państwach europejskich  oraz na kontynencie amerykańskim. Książki pochodzą z 

kolekcji mającej polskie korzenie rodziny Morrisey. Mieszkający w Los Angeles senior rodu przez 

wiele lat gromadził wydawnictwa związane z historią i kulturą Polski oraz krajów Europy 

Wschodniej. Księgozbiór to zbiór albumów, opracowań naukowych, wydawnictw okazjonalnych, 

pamiętników, wspomnień emigrantów, opracowań historyków emigracyjnych, a także beletrystyka - 

tomy poezji w języku polskim i języku angielskim. Wśród druków znajdują się pozycje niedostępne 

w polskich bibliotekach, m.in. wspomnienia "białych" rosyjskich emigrantów, źródła do historii 

tajnej carskiej policji, naukowe opracowania historyków emigracyjnych, a także źródła do historii 

polskich terenów wschodnich lub opracowania statystyczne i kompletne wydawnictwa czasopism 

emigracyjnych. 

 

W ramach projektu powstała baza licząca 5 000 rekordów bibliograficznych oraz baza 2012 rekordów 

kartoteki haseł wzorcowych typu formalnego i 1 331 rekordów kartoteki haseł wzorcowych języka 

KABA. Powiększyła ona ogólną ilość rekordów pozostających w komputerowym katalogu Biblioteki.    

 

Zrealizowano cel ogólny: 

 Poszerzono dostęp do informacji o zabytkowych drukach wydanych poza granicami kraju. 

 Opracowano dokumenty według standardów międzynarodowych stosowanych   w 

bibliotekach naukowych. 

 Poprzez opisy umieszczone w katalogu online –  katalogu  NUKAT i katalogu lokalnym 

Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach upowszechniono informacje o drukach szerokiemu 

kręgu użytkowników w kraju, jak i za granicą dla celów naukowych i dydaktycznych.   

 Udostępniono materiały stanowiące cenną spuściznę naukową. 

 

http://www.ujk.edu.pl/
http://www.ujk.edu.pl/


 

 

Zrealizowano cele szczegółowe poprzez opracowanie druków i zamieszczenie opisów w katalogu 

online: 

 Rozpowszechniono wiedzę na temat druków wydanych poza granicami kraju dotyczącymi 

Polski i jej sfer w dziedzinie historii, kultury, literatury na przełomie XIX i XX w. 

 Ocalono unikatową spuściznę dla przyszłych pokoleń poprzez wykonanie drobnych napraw 

konserwatorskich. 

 Zapewniono równym dostęp do informacji i publikacji osobom pochodzącym z mniejszych 

ośrodków i miejsc oddalonych od centrów akademickich i naukowych poprzez opracowanie 

druków. 

 Współdziałano w tworzeniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej dla szkół wyższych i 

ośrodków naukowo – badawczych poprzez zwiększenie potencjału naukowo-badawczego m. 

in. szkół wyższych. 

 Poprawa  jakości  kształcenia  i  dostępu  do  wiedzy  oraz  niwelowanie  ograniczeń  

wynikających  z  braku odpowiedniej infrastruktury badawczo – edukacyjnej. 

 Wzrost wartości zbiorów bibliotecznych  poprzez opracowanie cennej kolekcji w językach 

obcych wydanych poza granicami kraju dotyczącymi Polski. 

Rezultaty: 

W wyniku realizacji zadania: 

 Powstała baza licząca  5 000 rekordów bibliograficznych oraz baza 2012 rekordów kartoteki 

haseł wzorcowych typu formalnego i 1 331 rekordów kartoteki haseł wzorcowych języka 

KABA.    

 Powiększono ogólną ilości rekordów pozostających w komputerowym katalogu Biblioteki 

Uniwersyteckiej UJK oraz katalogu centralnym NUKAT. 

 Utworzono kolekcję – bazę online, która pozwoli badaczom na prowadzenie badań 

naukowych z zakresu m. in. historii i kultury Polski oraz krajów Europy Wschodniej. 

Kolekcja jest dostępna pod adresem https://lib.ujk.edu.pl/F?func=find-b-0 Każdy użytkownik 

może wyszukać od strony www poprzez pole Kolekcja wpisując hasło Morrissey. W opisie 

każdego egzemplarza znajduje się zapis informujący o przynależności danego egzemplarza do 

kolekcji. 

 

ZESPÓŁ 
 

Koordynator projektu – mgr Karolina Wicha 

Zabezpieczenie techniczne zbioru – mgr Marta Długosz, mgr Adam Kacak 

Przygotowanie zbioru do opracowania – mgr Justyna Adamczyk, mgr Andrzej 

Antoniak, mgr Ewa Kornecka-Mogielska 

Opracowanie formalne – mgr Edyta Brylska-Szmidt, mgr Anna Chrobot, mgr 

Teresa Chutnik, mgr Anna Gołuzd, mgr Małgorzata Guldon, mgr Renata Krokos, 

mgr Katarzyna Król-Golda 

Opracowanie rzeczowe – mgr Magdalena Cieślik, mgr Monika Grzywna, mgr 

Agnieszka Kopeć, mgr Justyna Regulska 
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