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O ZADANIU 

 

Umowa nr 516/P-DUN/2016 

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Działalność 

Upowszechniająca Naukę (DUN)  

Nazwa zadania: Rozbudowa bazy komputerowego katalogu zasobów Biblioteki 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego - książki z lat 1950-2000 w językach obcych – 

niemieckim, angielskim, francuskim i językach słowiańskich. 

Termin realizacji: 1 marca 2016 r. - 31 grudzień 2016 r.  

Wykonawca projektu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Biblioteka 

Uniwersytecka 

Wartość zadania: 44 850,00 zł 
Kwota  dofinansowania MNiSW (DUN) – 39 000, 00 zł 

 

W ramach zadania utworzono 2020 rekordów bibliograficznych wraz z niezbędnymi do ich 

obsługi rekordami kartoteki haseł wzorcowych w ilości 1948 (nazwy osobowe, instytucje 

sprawcze, nazwy imprez, tytuły ujednolicone, tytuły serii). Przesłanie Utworzone opisów 

przesłano do Centrum NUKAT przy Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Po 

zatwierdzeniu przez Zespół Koordynatorów i wprowadzeniu danych do katalogu centralnego, 

skopiowano rekordy do elektronicznego katalogu Biblioteki Uniwersyteckiej UJK. 

Osiągnięto następujące cele: 

Cel ogólny: 

Poprzez wprowadzenie do obiegu naukowego dokumentów - poszerzono dostęp do źródła 

informacji o posiadanych zbiorach bibliotecznych wydanych poza granicami kraju w  językach 

obcych w latach 1950-2000  poprzez  katalog  NUKAT,  KARO i katalog  komputerowy 

Biblioteki Uniwersyteckiej wszystkim zainteresowanym. 

Cele szczegółowe: 

 Opracowano 2020 dokumentów, których jedynym źródłem informacji był katalog 

kartkowy. 

 Wprowadzono  do  obiegu  naukowego  obcojęzycznych publikacji z nauk ogólnych,  

przyrodniczych, społecznych oraz literatury pięknej w oryginale. 

 Nastąpił wzrost wartości informacyjnej katalogu komputerowego Biblioteki 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 Powiększono bazę rekordów bibliograficznych i bazy rekordów kartoteki haseł  

wzorcowych będących kopiami katalogu centralnego NUKAT w katalogu Biblioteki 

Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

 Zwiększono potencjał naukowo-badawczy szkół wyższych, przyczyniono się do 

poprawy jakości kształcenia i dostępu do wiedzy, m. in. poprzez pojawienie się nowej 

oferty dla wypożyczalni międzybibliotecznych w Polsce. Nastąpił wzrost atrakcyjności 

literatury oferowanej użytkownikowi/ pracownikowi naukowemu i dydaktycznemu 

przez Bibliotekę. 

 Dzięki wprowadzeniu do katalogu online informacji o materiałach nastąpiła ochrona 

fizycznej postaci alfabetycznego katalogu kartkowego (katalog archiwalny).  

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

W wyniku realizacji zadania: 

 Powstała baza 2020 rekordów bibliograficznych oraz 1948 rekordów haseł kartoteki 

haseł wzorcowej. 

 Powiększono ogólną ilości rekordów pozostających w katalogu lokalnym Biblioteki 

Uniwersyteckiej UJK oraz w katalogu centralnym NUKAT. 

 
Charakterystyka zasobu naukowego 

 

Zasób naukowy planowany do opracowania to 2000 książek wydanych w latach 1950-2000 w 

języku niemieckim, angielskim, francuskim, języki słowiańskie. Opisy dokumentów są poza 

katalogiem komputerowym, tylko w katalogu kartkowym. 

W katalogu lokalnym Biblioteki UJK, a także w katalogu centralnym NUKAT poprzez 

zastosowaną formę współpracy współkatalogowania, pojawią się opisy rzadkich dokumentów, 

które wydane zostały w zachodniej Europie i krajach słowiańskich. Opisów tych zbiorów  

w większości nie notuje Biblioteka Narodowa. Znaczna część dokumentów jest unikatowa w 

skali kraju. 

 
ZESPÓŁ 

 

Koordynator projektu – Andrzej Lesiak 

Przygotowanie techniczne księgozbioru – mgr Dorota Śmietańska 

Opracowanie formalne książek – mgr Edyta Brylska-Szmidt, mgr Teresa 

Chutnik, mgr Anna Gołuzd, mgr Katarzyna Król-Golda 

 

 

 

 


