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Sprawozdanie z działalności 
Biblioteki Głównej AŚ w Kielcach 

za  rok 2000 
 
 
 
I. Gromadzenie zbiorów - główne zasady 
 
 Polityka gromadzenia zbiorów przyjęta przez Bibliotekę Główną związana jest z 
programem studiów i badań prowadzonych przez pracowników uczelni, a także 
uwzględnia potrzeby nowych otwieranych w każdym roku akademickim kierunków i 
specjalności. W obecnie realizowanej polityce gromadzenia zbiorów poza potrzebami 
dydaktycznymi użytkowników (w miarę posiadanych środków) uwzględniamy 
również dezyderaty pracowników związane bezpośrednio z tworzeniem tzw. warsztatu 
naukowego. Większy nacisk kładziemy na zakup źródeł rękopiśmiennych i 
drukowanych oraz uzupełnianie naszych zbiorów poprzez dokumenty wtórne. 
 Czasopisma polskie i obce ukazujące się na bieżąco są traktowane jako 
pierwszoplanowe źródło informacji o interesujących nas dyscyplinach wiedzy. Z tego 
wynika szeroki wachlarz tytułów objętych prenumeratą. Obok tradycyjnych postaci 
czasopism, szczególnie informacyjno-bibliograficznych nabywamy również formy 
elektroniczne. Uzupełniamy stale brakujące roczniki lub tytuły czasopism z obecnego 
województwa świętokrzyskiego. Badania naukowe dotyczące regionu 
świętokrzyskiego prowadzone są przez pracowników i studentów Uczelni 
wieloaspektowo i przez różnych specjalistów. Wymaga to od Biblioteki położenia 
szczególnego nacisku na gromadzenie różnych dokumentów obrazujących życie na 
kielecczyźnie. Gromadzimy tzw. dokumenty życia społecznego, (prasę lokalną – 
obecnie prenumerujemy 60 tytułów), ikonografię itp. W gromadzeniu starodruków 
priorytet dajemy drukom wydanym na kielecczyźnie i drukom poruszającym 
zagadnienia dotyczące tego regionu. 
 
 
II.  Zbiory: 
 
W 2000 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Głównej: 
 10.007 tomów wydawnictw zwartych i ciągłych (w tym 2188 uzyskanych  
        nieodpłatnie), 
  679 roczników czasopism polskich i zagranicznych, 
   342 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 
Ogółem ubytkowano (protokół skontrum, wykazy indywidualne) 338 pozycji. 
Stan zbiorów na dzień 31.12.2000 r. wynosił: 
 349 608   tomów wydawnictw zwartych i ciągłych, 
   30 408  roczników czasopism polskich i zagranicznych, 
     7 141  jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 
Nastąpił wzrost ilości tytułów prenumerowanych czasopism (’97–502; ‘98-563; ’99–
604 ;’2000-613). 
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 W zakresie zbiorów specjalnych na szczególną uwagę zasługuje nabycie 499 
widokówek z regionu świętokrzyskiego z przełomu XIX i XX wieku  dzięki  środkom 
pozyskanym od 5 sponsorów (wartość : 10.000 zł.). 
. 
 
1. Koszty: 
Na zakup wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych oraz zbiorów specjalnych 
wydatkowano: 
a) z funduszy Biblioteki Głównej –  226 573,99 zł 
b) z funduszy Wydziału Zarządzania i Administracji –    37 847,49 zł 
 (poza 3% odpisem za studia) 
c) z funduszy Instytutu  Geografii  
 (poza 3% odpisem za studia) – 240,00 zł 
d) z funduszy Instytutu Geografii –                 130,61 zł 
d) wartość księgozbioru pochodzącego z darów i wymiany, 
    w ’2000 wzrosła o      –           30 355,50 zł 
 ogółem wartość księgozbioru w 2000 roku wzrosła o  – 295 147,59 zł 
  
 Na prenumeratę czasopism polskich wydano – 40 472,08 zł 
       Na prenumeratę czasopism zagranicznych wydano – 339 459,96 zł 
Ogółem   – 379 932,04 zł      
(w tym dotacja MEN 305 000,00 zł)    
Wydatki na konserwację książek i czasopism wyniosły  –      40 972,00 zł 
Ogółem wydatki na zakup książek i czasopism oraz   
konserwację księgozbioru  wyniosły                                     685 696,13 zł
   
 
2. Opracowanie zbiorów: 
 W 2000 roku opracowano merytorycznie i skatalogowano 15.813 tytułów 
wydawnictw zwartych, ciągłych oraz zbiorów specjalnych, w tym : 15.813 tytułów 
wprowadzono do komputerowej bazy danych, która na dzień 31.12.2000 r. zawierała 
96.267 rekordów bibliograficznych /w tym 83.814 to opisy pełne a 12.453 to opisy 
skrócone/. Obecnie obejmuje ona ok. 65 % posiadanych zbiorów. Od chwili 
rozpoczęcia pracy w module opracowania zbiorów w systemie Aleph, rekordem 
bibliograficznym jest tytuł  wydawnictwa a nie egzemplarz jak to miało miejsce w 
systemie SOB /stąd  istnieje zasadnicza różnica w ilości rekordów bazy komputerowej 
podanej w sprawozdaniu za rok 1999/. 
 W Oddziale Zbiorów Specjalnych kontynuowano opracowywanie zbiorów 
rękopiśmiennych, sporządzono opisy map zamieszczonych w starodrukach i włączono 
do katalogów zbiorów kartograficznych. Uzupełniano także kartotekę regionaliów 
/głównie druków ulotnych oraz dokumentów życia społecznego/. Zespół pracowników 
Oddziału Zbiorów Specjalnych  przygotował również 9 wystaw wymienionych w p. 7 
sprawozdania. 
 Do katalogów wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych włączono 
22.334 karty katalogowe. 
 
3. Informacja naukowa: 
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 Łącznie udzielono 3838 informacji katalogowych, rzeczowych i bibliograficznych. 
W Oddziale Informacji Naukowej opracowano „Wykaz nabytków Biblioteki AŚ 
2000” (2 serie x 12 nr w 11 zeszytach), adresowanych do studentów i nauczycieli 
akademickich wszystkich kierunków studiów. Objęły one 8437 pozycje naukowe. 
Sporządzono 277 opisów bibliograficznych. Uzupełniano bazy danych zakupione w 
Bibliotece Narodowej (Przewodnik  Bibliograficzny, Bibliografia Zawartości 
Czasopism, Wydawnictwa Ciągłe, Wydawnictwa Podziemne, ISSN, Bibliografia 
Analityczna Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, UKD, Słownik Języka Haseł 
Przedmiotowych, obejmujące łącznie 71.653 rekordy. Zakończono prace nad 
„Składem Osobowym AŚ na rok akademicki 1999/2000”. Uzupełniono bazę danych  
„Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie” o 1069 opisów.  
 Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów powiększył w bazie komputerowej 
wydawnictw zwartych kartotekę haseł wzorcowych (Puk11) jhp wzorowaną na języku 
KABA i rozpoczął prace polegające na wymianie dotychczasowych słów kluczowych 
stosowanych w systemie SOB zastępując je jhp służących do wyszukiwania informacji 
o zbiorach. 
  Pracownik Pracowni Dydaktyczno-Wydawniczej, mgr Ewa Szląpek, 
przygotowywała informacje o ważniejszych wydarzeniach w Bibliotece do „Głosu 
Akademickiego”.        
 
 
III. Czytelnictwo  
 
Wypożyczalnia:  W roku sprawozdawczym  w Wypożyczalni Biblioteki Głównej 
kontynuowany był generalny remont pomieszczeń magazynowych, który trwał od 
10.06.2000 r. do 15.09.2000 r. w związku z tym dane statystyczne przedstawione 
poniżej odzwierciedlają jedynie pracę w Wypożyczalni w 2000 r.  
 W roku 2000 złożono do Wypożyczalni 59878 zamówień, w tym zamówień 
zrealizowanych było 40178, nie zrealizowanych 19700. Ogółem odwiedziło 
Wypożyczalnię 41463 użytkowników. Oddział katalogów w 9 ekspedycjach przekazał 
do Wypożyczalni 2217 woluminów.  
 Wypożyczeń międzybibliotecznych  było 398 z innych bibliotek i 83 z naszej 
biblioteki do innych. Samodzielnie zrealizowano 55 rewersów. W roku 2000 
Biblioteka Główna AŚ w ramach wymiany międzybibliotecznej współpracowała z 91 
bibliotekami.    
 
Czytelnie: Obecnie funkcjonuje 11 czytelń, 2 wydziałowe, 5 instytutowych, cztery w 
Bibliotece Głównej. Największy wzrost odwiedzin w 2000 w stosunku do 1999 roku 
nastąpił w następujących czytelniach: 
 

Nazwa czytelni 1999 2000 Wzrost  
w liczbach 

Wzrost w %

Czytelnia Czasopism 5258 6907 1649 31,6 
Czytelnia Wydziału Zarządzania  
i Administracji 

23791 27364 3573 15,0 

Czytelnia Zbiorów Specjalnych 461 515 54 11,7 
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Czytelnia Wydziału Pedagogicznego 19869 21309 1440 7,2 
 
W roku 2000 udostępniono w czytelniach 716329 pozycji, wzrost o 33901 w stosunku 
do 1999 roku (682428), co stanowi 5,0% więcej.  W tym 421906 książek, wzrost o 
11073 w stosunku do 1999 roku (410833), co stanowi 2,7% więcej, w tym czasopism 
293392, wzrost o 22729 w stosunku do roku 1999 (270663) co stanowi 8,4% .  
Największy wzrost udostępnionych książek w 2000 w stosunku do 1999 roku nastąpił  
w następujących czytelniach: 
 
            Nazwa czytelni 1999 2000 Wzrost 

w liczbach  
Wzrost 

w % 
Czytelnia Wydziału Pedagogicznego 119214 142163 22949 19,2 
Czytelnia  Instytutu Biologii 20099 23021 2922 14,5 
Czytelnia Wydziału Zarządzania  
 i  Administracji 

56284 63687 7403 13,1 

 
Największy wzrost udostępnionych czasopism w 2000 w stosunku do 1999 roku 
nastąpił w następujących czytelniach: 
 

Nazwa czytelni 1999 2000 Wzrost 
w liczbach  

Wzrost 
W % 

Czytelnia Wydziału Zarządzania i 
Administracji 

41969 73700 31731 75,6 

Czytelnia Instytutu Biologii 14172 16483 2311 16,3 
 
W stosunku do roku 1999 odnotowano  zdecydowany wzrost wykorzystywania  
czasopism i książek przy utrzymującym się na takim samym poziomie zatrudnieniu.  
Największy wzrost udostępnionych książek i czasopism nastąpił w niżej 
wymienionych czytelniach: 
 
            Nazwa czytelni 
 

 1999  2000   Wzrost  
w liczbach 

 Wzrost 
   W % 

Czytelnia Wydziału Zarządzania i 
Administracji 

98253 137387    39134    39,8 

Czytelnia Instytutu Biologii 34271 39504     5233     15,3 
Czytelnia Wydziału Pedagogicznego 178821 202363    23542      13,2 
 
 
Usługi kserograficzne. W 2000 wykonano: 
odpłatnie – 20 718 szt. kserokopii formatu A-4 
      58 szt. kserokopii formatu A-3 
na łączną kwotę 5436.05 zł 
na noty księgowe – 1189 szt. kserokopii formatu A-4 
na łączną kwotę 297.25 zł 
służbowo – 23 765 szt. kserokopii formatu A-4 
      403 szt. kserokopii formatu A-3 
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Rozliczenie: 
Noty księgowe na kwotę 297,25 zł 
 
Łącznie do kasy AŚ wpłynęło:  5733,30  zł 
 
Do dyspozycji Biblioteki Głównej przekazano: 1145,05 zł 
 
Suma łączna: 6878,35 zł 
 
Zużyto: 108 ryz papieru A 4 
              442 kartki papieru A 3 
 
Przekazano do:  Oddziału Informacji: 3 ryzy papieru A 4 
Zużyto: 4 opakowania toneru 
 
 
Usługi Pracowni Fotograficznej: 
 

Nazwa jednostek organizacyjnych AŚ 
i innych instytucji 

Koszt za 
wykonaną 
pracę (w zł) 

J.M. Rektor 1104,00 
Biblioteki Głównej 7867,50 
Wydziału Zarządzania i Administracji 64,00 
Instytut Filologii Polskiej 100,00 
Instytut Historii 20,00 
Uniwersytet Trzeciego Wieku 138,00 
Zakład Genetyki 867,00 
Instytut Chemii 52,00 
Zakład Antropologii 99,00 
RAZEM 10311,50 

 
Wydatki: 
Materiały:       6014,86 w tym nowy aparat fotograficzny 
Do pracowni:   312,98 
Razem:           6327,84 
 
Noty:                                 2444 
Biblioteka Główna :         7867,50 
                                       10311,50 
Wydatki:                          6327,84 
Zysk                                 3983,66 
 
IV. Pracownicy: 
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Biblioteka Główna na koniec 2000 roku posiadała 63 i 1/2 etatu na których 
zatrudniała: 3 bibliotekarzy dyplomowanych, w tym 1 osoba w wymiarze 1/2 etatu,  
58 osób na różnych stanowiskach bibliotekarskich, 1 magazyniera, 1 pracownika 
technicznego (Pracownia Fotograficzna) oraz 1 pracownika administracyjnego. 
Spośród  osób zatrudnionych w Bibliotece 3 osoby przebywały na urlopach 
zdrowotnych, 1 osoba na urlopie bezpłatnym, 1 osoba na długim zwolnieniu lekarskim 
(ponad pół roku) oraz 1 osoba na urlopie macierzyńskim.  
W 2000 r. 4 osób kontynuowało studia doktoranckie. 
 
 
V. Działalność dydaktyczna: 
 
 W zakresie dydaktyki bibliotecznej zrealizowano łącznie 692 godziny z przyspo-
sobienia bibliotecznego i elementów informacji naukowej, dla studentów I roku 
studiów dziennych i zaocznych oraz dla uczniów IV kl. LO w Kielcach i LO w 
Końskich. Szkoleniem objęto 286 grup studenckich na wszystkich wydziałach. Zajęcia 
te prowadziło 12 osób. Zajęcia na kierunkach: Bibliotekoznawstwo i Dziennikarstwo, 
Filologia Polska i Historia - na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych /poza 
zakresem obowiązków/ - prowadziło 7 osób. Praktyki studenckie dla studentów 
bibliotekoznawstwa, odbyły w Bibliotece Głównej 3 osoby, (po 50 godzin każda) z 
czego 90 godzin praktyki prowadzili pracownicy Oddziału Opracowania Formalnego 
Zbiorów, a 60 godzin pracownicy Oddziału Informacji Naukowej. Szkolenie 
wewnętrzne dla użytkowników biblioteki w zakresie  wyszukiwania informacji w 
Internecie, bazach MAK-a itp. przeprowadzili w wymiarze 150 godzin (pracownicy 
Oddziału Informacji Naukowej.. Niezależnie od w/w szkoleń, na bieżąco w ramach 
wyznaczonych dyżurów, odbywa się ustawiczne szkolenie użytkowników Biblioteki 
Głównej w zakresie wyszukiwania i zamawiania online książek z bazy wydawnictw 
zwartych /cały zespół bibliotekarzy/. 
 
 
VI. Komputeryzacja: 
 
 W 2000 r., kontynuując proces komputeryzacji Biblioteki Akademii 
Świętokrzyskiej, 
1. Zakupiono, skonfigurowano i zainstalowano: 
- 1 serwer Sun Ultra Enterprise 450 
- 26 PC-ów 
- 4 drukarki laserowe i 2 igłowe 
- 7 czytników kodów kreskowych 
- 6 terminali WWW do wyszukiwania i zamawiania online 
- 1 klienta VTLS do współpracy z CKHW 
- 1 skaner 
2. Przygotowano do pracy (na bazie starego sprzętu) 4 terminale WWW dla czytelń 

wydziałowych.  
3. Ustanowiono 26 połączeń internetowych 
4. Zorganizowano i przeprowadzono  szkolenia  dla  pracowników Biblioteki, w tym 

dla: 
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- Pracowników Oddziału Opracowania Formalnego Zbiorów- szkolenie z formatu 
USMARC-a dla rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych:/2 dni, 11 godz 
-szkolenie przeprowadził pracownik BUW/ 

- Pracowników Oddziału Opracowania Formalnego Zbiorów oraz Czytelni 
Czasopism – szkolenie z opisu USMARC dla wydawnictw ciągłych 
periodycznych, /5 dni, 25 godz.- szkolenie przeprowadził pracownik.BN /  

- Dla 2-ch pracowników szkolenie W CFiKHW przy BUW oraz w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej m.st.Warszawy w zakresie przygotowywania khw oraz 
eksportu i importu khw poprzez klienta VTLS./9 dni, 54 godz.- szkolenie 
przeprowadzili pracownicy CFIKHW oraz WBP w Warszawie / 

- Wewnętrzne szkolenie z uproszczonych zasad katalogowania w formacie 
USMARC, wprowadzania kodów kreskowych oraz rejestracji czytelników dla 
potrzeb czytelń Biblioteki Głównej, wydziałowych i instytutowych 

- Wewnętrzne szkolenie pracowników Biblioteki z wyszukiwania i zamawiania 
online egzemplarzy z bazy wydawnictw zwartych. 

5. Opracowano instrukcję wyszukiwania i zamawiania online egzemplarzy dla 
użytkowników Biblioteki (wersja drukowana i elektroniczna) oraz informację o 
zawartości  katalogu online dla potrzeb strony internetowej. 

6. Sporządzono sprawozdania (półroczne i całościowe) z wykorzystania środków 
finansowych otrzymanych z OSI na realizację projektu: „Integration of Kielce 
Pedagogical University Main Library Catalogues and Local Databases with World 
Information Services”. 

7.  Realizowano wdrażanie Alepha 500 poprzez: 
- zakończenie konwersji bazy wydawnictw zwartych (opisy bibliograficzne + 

egzemplarze, zmiana wielkich liter z SOB-a na wielkie i małe ) oraz  bazy 
czasopism (tylko opisy bibliograficzne), 

- przygotowanie szablonów do katalogowania wydawnictw zwartych i czasopism; 
- opracowanie procedury drukowania kart dla potrzeb katalogu alfabetycznego, 
- uruchomienie modułu Katalogowania wydawnictw zwartych (opracowanie 

formalne w formacie USMARC, rzeczowe w jhp KABA) i czasopism 
(poprawianie opisów bibliograficznych w przekonwertowanej bazie oraz tworzenie 
nowych); 

- uruchomienie w wersji podstawowej modułu Gromadzenia, 
- uruchomienie wyszukiwania i zamawiania egzemplarzy w trybie online poprzez 

terminale WWW 
- oklejanie kodami kreskowymi zbiorów Czytelni Głównej, wydziałowych i 

instytutowych oraz rozpoczęcie ich wczytywania do bazy wydawnictw zwartych 
8.  Bieżąca praca nad poprawnością baz udostępnianych w OPAC-u  GUI i WWW 
oraz usuwanie wszelkich awarii dotyczących sprzętu.  
W roku 2000 uzupełniono komputerową bazę wydawnictw zwartych o kolejne  15.813 
tytułów, w tym  2259 opisów wprowadzono w ramach  retrospektywnego 
wprowadzania  zbiorów do bazy danych (ze środków KBN). Na dzień 31.12.2000 r 
zawierała ona 96.267 rekordów bibliograficznych (w tym 83.814 to rekordy pełne a 
12.453 to rekordy skrócone). Stanowi to ok.65 % posiadanych zbiorów. 
Stan baz komputerowych na koniec ’2000 wynosił: 
Wydawnictwa zwarte                –  96.267 opisów tytułów 
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Czytelnicy (w Aleph-ie)     –     4915   
Wydrukowano komputerowo 1654 karty katalogów dla wszystkich katalogów 
Biblioteki Głównej i czytelń wydziałowych i instytutowych. Drukowane były także  
inwentarze, wykazy nabytków, oraz rejestr wydatków Biblioteki. 
 
  
VII. Wystawy: 
 

1. Boże Narodzenie 2000 - Boże Narodzenie w malarstwie, grafice i sztuce ludowej. XII 1999–
I 2000. K. Helis 

2. Kierunki i tendencje w sztuce XX wieku. II-III 2000. K. Helis 
3. Patologie naszej współczesności. III 2000. Jan Jadach 
4. Druki bibliofilskie Oficyny Wydawniczej Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. IV-V 

2000. E. Szląpek 
5. Takie będą Rzeczpospolite… V 2000. Jan Jadach 
6. Problematyka reform na łamach prasy. VI 2000. Jan Jadach  
7. Przypominamy Wł. St. Reymonta. VI-VII. K. Helis 
8. 10-lecie staszowskiego „Gońca”. Jan Jadach 
9. Akademickie tradycje w regionie świętokrzyskim od poł. XVI do poł. XX wieku. (na 

inaugurację r. ak. 5.X w KCK; X.2000 w BG AŚ). K. Helis, A. Sińczak, I. Krasińska, M. 
Lubczyński 

10. Tradycje szkolnictwa wyższego. X 2000. Jan Jadach 
11. Epitalamia - ze zbiorów Biblioteki Głównej; Kazania pogrzebowe - ze zbiorów Biblioteki 

Głównej - 13-15.XI.2000 - Pałac im. T. Zielińskiego. K. Helis 
12. Niepodległa… : okolicznościowa wystawa w związku z 82 rocznicą odzyskania przez Polskę 

niepodległości. XI 2000. Jan Jadach 
13. Erberowie : wystawa jubileuszowa. 13.XI.-5.XII. E. Szląpek 
14. Kielce : co, gdzie, kiedy : wydarzenia kulturalne - XI-XII.2000 
15. Kongres Kultury Polskiej. XII 2000. Jan Jadach 
16. „Wesołych Świąt - Szczęśliwego Nowego Roku” - okolicznościowa grafika 

niepełnosprawnych. XII.2000 – I.2001. E. Szląpek, K. Wierzchowska 
17.  
 

VIII. Działalność naukowa: 
 
Prace opublikowane: 
 S. Katra, Henryk Suchojad. Wyposażenie siedzib duchownych i szlacheckich w 
świetle testamentów z XVII-XVIII wieku na terenie województwa sandomierskiego, 
[w:] Dwór polski : zjawisko historyczne i kulturowe. -  Warszawa, 2000. - S. 449-457. 
 Henryk Suchojad. Konsultacja naukowa i wstęp do: Akademickie tradycja regionu 
świętokrzyskiego : katalog wystawy. - Kielce, 2000. 
 Jan Jadach – Regionalizm w edukacji - czas podsumowań, [w:] Rodzina - 
młodzież - regionalizm. - Ciechanów, 2000. 
 Jan Jadach. O wychowaniu regionalnym, [w:] Rodzina - młodzież - regionalizm. - 
Ciechanów, 2000. 
 Jan Jadach  (red.). Forum Regionalistów Świętokrzyskich : materiały I i II 
Sejmiku Wojewódzkiego Regionalnych Towarzystw Kultury w Kielcach oraz 
informator o towarzystwach regionalnych województwa świętokrzyskiego / pod red. 
Jana Jadacha i Macieja M. Zarębskiego. - Kielce ; Staszów, 2000. 
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– Od Redakcji (z M.A. Zarębskim) 
– Obecne spotkanie 
– Między przeszłością a przyszłością - regionalizm u progu XXI w. 
– Twórzmy archiwa regionalizmu polskiego (z A. Kociszewskim) 
– Informator o regionalnych towarzystwach kultury w województwie świętokrzyskim 

(z M.A. Zarębskim) 
 Jan Jadach (red.). Targi wydawnictw regionalnych : materiały I i II Krajowych 
Targów Regionalnych / pod red. Jana Jadacha i Macieja M. Zarębskiego. - Staszów, 
2000. 
– Od Redakcji (z M.A. Zarębskim) 
– Bibliografie, biografie, encyklopedie, informatory, słowniki… : stan i potrzeby w 

zakresie informacji i wiedzy o regionie 
– Obraz regionu w lokalnych mass-mediach 
 Jan Jadach. O dokumentowaniu życia społecznego, działalności jednostek, słowem 
- o utrwalaniu naszej codzienności // „Goniec Świętokrzyski”. - 2000, nr 11, s. 3. 
 Jan Jadach. Pamięci dr Stanisława Marcinkowskiego // „Goniec Świętokrzyski”. - 
2000, nr 4-5(8-9), s. 6. 
 Jan Jadach. O rzetelności informacji // „Goniec Świętokrzyski”. - 2000, nr 1(5), s. 
5. 
 Jan Jadach. Świętokrzyskie w prasie i książce na… II Krajowych Targach 
Wydawnictw Regionalnych // „Goniec Świętokrzyski”. - 2000, nr 2-3(6-7), s. 2. 
 Jan Jadach. Regionalne nowości // „Goniec Świętokrzyski”. - 2000, nr 5-12. - 
(Cykl recenzji i omówień) 
 Jan Jadach. Świętokrzyskie o sobie // „Goniec Świętokrzyski”. - 2000, nr 4-5(8-9), 
s. 9; nr 10, s. 7. 
 Jan Jadach. Forum prasy regionu świętokrzyskiego // „Goniec Świętokrzyski”. - 
2000, nr 11, s. 6; nr 12, s. 7. 
 Jan Jadach, Maciej A. Zarębski. Przed II Sejmikiem Regionalistów 
Świętokrzyskich : Kielce, 5 września 2000 r. // „Goniec Świętokrzyski”. - 2000, nr 10, 
s. 1. 
 Jan Jadach (rozm.). „Czas dla Kielc” - nastał „Czas dla Regionu” : rozmowa z 
Jego Magnificencją Rektorem Akademii Świętokrzyskiej, prof. dr hab. Adamem 
Massalskim / rozm. Jan Jadach // // „Goniec Świętokrzyski”. - 2000, nr 11, s. 1, 3. 
 Jan Jadach (red.). Maciej A. Zarębski. Sprawy Ludzie Historia czyli „To i Owo” z 
„Gońca Staszowskiego” z lat 1990-2000 / red. i posłowie J. Jadach. - Staszów, 2000. 
 Mariusz Lubczyński. Początki rodziny Ligęzów herbu Półkozic // Roczniki 
Historyczne. - 65 (1999), s. 27-52. 
 Mariusz Lubczyński. Majątek ziemski kasztelana sandomierskiego Mikołaja 
Spytka Ligęzy, [w:] Między Wisłą a Pilicą : studia i materiały historyczne / pod red. 
K. Brachy i S. Wiecha. - Kielce, 2000. - S. 149-166. 
 Mariusz Lubczyński (rec. wraz z J. Pielasem). J. Długosz. Latyfundia 
Lubomirskich w XVII wieku. Opole 1997 // Kwartalnik Historyczny. - 2000, nr 107. 
 Anna Łojek. Józef Rurawski w pięćdziesięciolecie pracy : (bibliografia) / zebrała i 
oprac.… - Kielce, 2000. - 44 s. 
 Anna Łojek, Joanna Nowak. Skład osobowy na rok akademicki 1999/2000 / oprac. 
… - Kielce, 2000. - 244 s. 
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 Joanna Nowak –  Czy czasopisma elektroniczne będą w WSP?. - (Biblioteka pod 
lupą [nr] 3 //  „Głos Akademicki” . - 2000, nr 22, s. 10-11. 
 
Prace oddane do druku: 
 Henryk Suchojad. Rozstanie ze światem doczesnym księdza Jakuba Grometiusa 
(1572-1651) plebana z Gnojna (w świetle testamentu i towarzyszących mu 
dokumentów), [w:] „Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku. Kultura życia i 
śmierci” [Semper, Warszawa]. 
 Henryk Suchojad. Redakcja materiałów z konferencji naukowej, Kielce, 14-15 
listopada 2000 pt. „Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku. Kultura życia i 
śmierci”. [Semper, Warszawa]. 
 Mariusz Lubczyński: „Zawieranie małżeństw przez szlachtę w świetle intercyz 
przedślubnych oblatowanych w krakowskich księgach grodzkich w latach 1680-1730”, [w:] 
„Wesela, chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku. Kultura życia i śmierci” [Semper, 
Warszawa]. 
 Izabela Krasińska. Ćmielów jako ośrodek rzemiosła garncarskiego. Historia i 
dzień dzisiejszy, „Zeszyty Sandomierskie” nr 12/2001. 
 Aleksandra Sińczak. Udział regionu kieleckiego w Akcji Zbierania Folkloru 
Muzycznego w latach 1952-1953, „Muzyka” nr 3/2001. 
 Aleksandra Sińczak. Biblioteka bernardynów radomskich w świetle inwentarza z 
1865 r., „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2001 
 Aleksandra Sińczak. Regionalizm - literatura regionalna - polityka. 
Dwudziestolecie międzywojenne, „Rocznik Świętokrzyski” 2001. 
 Aleksandra Sińczak. Zygmunt Wasilewski. Od etnografii do regionalizmu, (w 
materiałach pokonferencyjnych). 
 
 
Inne: 
 Wykaz nabytków Biblioteki AŚ, 2000, do użytku wewnętrznego; 
  4 osoby uczestniczyły w seminariach doktoranckich (Aleksandra Sińczak: 

Regionalizm Świętokrzyski – myśl teoretyczna i literatura piękna; Iwona Plucner: 
Polska i Polacy na łamach czasopisma „Russkaja Starina  w XIX wieku”; Izabela 
Krasińska: Życie kulturalne w miastach i miasteczkach guberni radomskiej w latach 
1864-1914; Maria Domańska-Nogajczyk: Dzieje przeżyte i dzieje opisane. Jan 
Stella-Sawicki - uczestnik i historyk powstania styczniowego). 

 
 
IX. Konferencje, sympozja, seminaria i inne: 
 
 W dniach 14-15 listopada 2000 r. odbyła się konferencja naukowa na temat: „Wesela, 
chrzciny i pogrzeby w XVI-XVIII wieku. Kultura życia i śmierci” zorganizowana przez 
Bibliotekę Główną we współpracy z Instytutem Historii Akademii Świętokrzyskiej w 
Kielcach. Obrady toczyły się w Domu Środowisk Twórczych (Pałac T. Zielińskiego). 
Zorganizował i opracował program naukowy konferencji Henryk Suchojad. 
 Na konferencji wygłoszono 27 referatów przygotowanych przez badaczy kultury 
staropolskiej z ośrodków akademickich Wrocławia, Opola, Warszawy, Krakowa, Gdańska, 
Torunia, Rzeszowa i Kielc. 
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 Temat konferencji okazał się bardzo interesujący i inspirujący, co potwierdziła obecność 
wybitnych historyków i głosy w dyskusji. 
 W dotychczasowych badaniach nad obyczajami, kulturą duchową i materialną 
społeczeństwa Rzeczpospolitej szlacheckiej szczególnie dużo miejsca poświęcono śmierci i 
pogrzebom, a zdecydowanie mniej chrztom i ślubom oraz towarzyszącym im uroczystościom. 
Celem konferencji było kompleksowe potraktowanie tych aspektów życia społecznego. 
Dorobek konferencji jest także próbą współczesnego odniesienia się do tego zagadnienia 
przedstawionego w pracach Jana S. Bystronia. 
 W konferencji z referatami wystąpili: 
– Henryk Suchojad: „Rozstanie ze światem doczesnym księdza Jakuba Grometiusa” 
– Mariusz Lubczyński: „Zawieranie małżeństw przez szlachtę w świetle intercyz 

przedślubnych oblatowanych w krakowskich księgach grodzkich w latach 1680-1730”. 
 Konferencji towarzyszyła wystawa: „Epitafia i epitalamia ze zbiorów Biblioteki Głównej 
Akademii Świętokrzyskiej”. 
 Materiały pokonferencyjne zostaną wydane drukiem w formie książki. 
 
 Marzec 

–  Sejmik przedkongresowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 
w Ostrowcu Świętokrzyskim nt. „Edukacyjne walory dziedzictwa kulturowego. 
Regionalizm w PTTK - PTTK w regionie” - wystąpienie na temat edukacji 
regionalnej w regionie świętokrzyskim. Jan Jadach (11-12.III.2000) 

–  Konferencja: „Klasztor na Świętym Krzyżu w polskiej kulturze narodowej”. 
Maria Domańska-Nogajczyk, Izabela Krasińska, Aleksandra Sińczak, Henryk 
Suchojad 

–  Kurs: „Czasopisma elektroniczne”. Renata Skrzypek (28-30.III.2000) 
–  Spotkanie w Archiwum Państwowym w Kielcach „Pamięci Stanisława 

Marcinkowskiego w dziesiątą rocznicę śmierci” - głos na temat działalności dr 
S. Marcinkowskiego w społecznym ruchu naukowym. Jan Jadach (30.III.2000) 

–  Seminarium „Granty dla biblioteka”. Henryk Suchojad (Poznań, 30-31.III.2000) 
 Maj 
– Konsorcjum ALEPHA. Henryk Suchojad, Danuta Siudak (Warszawa 16.V.2000) 

– II Krajowe Targi Wydawnictw Regionalnych: Kielce - Staszów - Chańcza.  
a) referat na sympozjum naukowym towarzyszącym Targom: „Obraz 

rzeczywistości regionalnej w lokalnych mass-mediach” 
b) prowadzenie „kawiarni literackiej” w ramach Targów (spotkania z 

autorami wystawianych książek) 
c) prezentacja wydawnictw Biblioteki Staszowskiej 
d) prezentacja wydawnictw biorących udział w Targach. Jan Jadach (25-

27.V.2000) 
–  Forum integracyjne krajowych stowarzyszeń z zakresu informacji naukowej, 

bibliotekarstwa i dziedzin pokrewnych. Joanna Nowak (Warszawa, 18.V.2000) 
–  Forum Czytelnicze VII : „Biblioteki w społeczeństwie demokratycznym”. 

Elżbieta Anderman, Maria Domańska-Nogajczyk, Henryk Suchojad (Cedzyna, 
28-31.V.2000) 

 Czerwiec 
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–  „Regionalizm - Lokalizm - Media” - sesja naukowa zorganizowana m.in. przez 
Radę Krajową Regionalnych Towarzystw Kultury i Telewizję Polską - głos w 
dyskusji. Jan Jadach (Bochnia 8-10.VI.2000) 

 Wrzesień 
–  Sympozjum naukowe w 61 rocznicę Września ’39 - Staszowskie Towarzystwo 

Kulturalne. Referat „Geneza sowieckiej agresji 17 września 1939 r.”. Jan 
Jadach (4.IX.2000) 

–  II Sejmik Regionalnych Towarzystw Województwa Świętokrzyskiego. Referat: 
„O potrzebie tworzenia ośrodków ochrony regionalnego dziedzictwa 
narodowego (z A. Kociszewskim); głos w dyskusji. Jan Jadach (5.IX.2000) 

–  V Kongres Krajoznawstwa: „Krajoznawstwo źródłem tożsamości narodowej” - 
głos w dyskusji. Jan Jadach (8-9.IX.2000) 

–  200-lecie Towarzystwa Przyjaciół Nauk - sesja naukowa zorganizowana przez 
Radę Krajową Regionalnych Towarzystw Kultury w siedzibie Sejmu. Jan 
Jadach (19.IX.2000) 

–  Seminarium: „Standaryzacja kosztów w bibliotekach naukowych”. Henryk 
Suchojad (Kazimierz Dolny, 20-22.IX.2000) 

–  Promocja książki J. Fijałkowskiego „Opowieści sandomiersko-staszowskie”. 
Wystąpienie nt. roli legend regionalnych w procesie edukacji regionalnej. Jan 
Jadach (Staszów, 25.IX.2000) 

–  IV Meždunarodnaja konferencija „Teorija i praktika prepodavanija russkogo 
jazyka, literatury i kul’tury Rossii na poroge XXI veka”. Referat: „Zasoby 
Internetu dla rusycystów”. Iwona Plucner (Kielce, 20-21.IX.2000) 

 Październik 
–  Konferencja: „Bibliotekarz dziedzinowy w bibliotekach akademickich”. Halina 

Mazurkiewicz, Danuta Siudak (Toruń, 25-27.X.2000) 
 Listopad 

–  Sesja popularnonaukowa poświęcona 82 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Referat „Polskie drogi do niepodległości”. Jan Jadach 
(Staszowskie Towarzystwo Kultury 9.XI.2000) 

– Konferencja: „Zygmunt Wasilewski. Polityk - krytyk - regionalista”. Referat: 
„Zygmunt Wasilewski. Od etnografii do regionalizmu”. Aleksandra Sińczak 
(Kielce, 15.XI.2000) 

–  Konferencja dyrektorów bibliotek akademickich. Henryk Suchojad (Warszawa, 
20.XI.2000) 

–  Wykłady otwarte Franciszka Czajkowskiego „Rola materiałów bibliotecznych i 
czytania w procesach rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami” i Jolanty 
Dzieniakowskiej „Biblioteka szkolna - w stronę media center…”. Udział 
pracowników BG AŚ (Kielce, 22.XI.2000) 

 Grudzień 
– Seminarium: „Propozycja kompromisowej koncepcji Narodowego Uniwersalnego 

Katalogu Centralnego NUKat. Zofia Szwaja, Zofia Kilarska (Warszawa, 
4.XII.2000) 

–  Kongres Kultury Polskiej. Głos w dyskusji. Jan Jadach. (Warszawa 8-
10.XII.2000) 
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– Wykład otwarty Artura Jazdona „Gromadzenie, przechowywanie i selekcja 
materiałów bibliotecznych - aktualne normy i potrzeby”. Udział pracowników 
BG AŚ (6.XII.2000) 

– Sesja naukowa zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Wsi 
Kieleckiej pt. „Dziedzictwo kulturowe regionu swiętokrzyskiego”. Referat: 
„Działalność towarzystw regionalnych województwa świętokrzyskiego”. Jan 
Jadach 

– Sympozjum naukowe poświęcone 110 rocznicy urodzin A. Patkowskiego. Referat: 
„Idee A. Patkowskiego nadal żywe“. Jan Jadach (Staszów 16.XII.2000) 

 
 
X. Targi książki i aukcje: 
 

 26.II.2000 - aukcja, Kielce. Joanna Loeffler 
 18-19.V.2000 - Międzynarodowe Targi Książki. Warszawa. Izabela Krasińska, 

Henryk Suchojad 
 25-27.V.2000 - Targi Wydawnictw Regionalnych, Kielce. Maria Domańska-

Nogajczyk, Izabela Krasińska, Aleksandra Sińczak 
 17.VI.2000 - aukcja, Warszawa. Joanna Loeffler 
 28.X.2000 - IV Targi Książki. Kraków. Halina Gąsior 
 30.XI.2000 - Targi Książki Historycznej, Warszawa. Anna Śmietańska, Henryk 

Suchojad 
 2.XII.2000 - aukcja, Warszawa. Halina Gąsior, Izabela Krasińska 

 
 
 XII. Inwestycje: 
 
W 2000 roku przeprowadzony został generalny remont pomieszczeń po Pracowni 
Fotograficznej, w której obecnie znajduje się Oddział Zbiorów Specjalnych. 
Kontynuowany był również remont pomieszczeń Wypożyczalni (magazynów) 
Biblioteki Głównej przy ul. Leśnej 16. 
        
 
 
        Dyrektor Biblioteki Głównej 
 
 dr Henryk Suchojad 
 
Kielce, 30.01.2001 r. 
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