
 
Sprawozdanie z działalności 

Biblioteki Głównej AŚ w Kielcach 
za rok 2002 

 
I. Zbiory: 
 
W 2002 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Głównej: 

13 409 tomów wydawnictw zwartych i ciągłych (w tym 3 574 uzyskanych 
nieodpłatnie), 
1 392 roczniki czasopism polskich i zagranicznych, 
656 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 
Ogółem ubytkowano (protokół skontrum, wykazy indywidualne) 450 pozycji. 
Stan zbiorów na dzień 31.12.2002 r. wynosił: 

372 687 tomów wydawnictw zwartych i ciągłych, 
32 529 roczników czasopism polskich i zagranicznych, 
7 941 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 
Nastąpił spadek ilości tytułów prenumerowanych czasopism polskich w roku 2002 z 
powodu zaprzestania wydawania wielu tytułów czasopism regionalnych ('99-604; 
'2000-613 ; '2001-606; '2002-585: w tym 494 tyt. czas. polskich T 91 tyt. czas. zagr.). 

W zakresie wzbogacenia zbiorów specjalnych na szczególną uwagę zasługuje 
zakup wydawnictwa: „Imago Poloniae: Dawna Polska Rzeczpospolita na mapach, 
dokumentach i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego T. 1-2, W-wa 
2002, a także zakup kilku starych map oraz 100 drzeworytów ekslibrisów Wiktora 
Langmera. 

 
1. Koszty: 
Na zakup wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych oraz zbiorów specjalnych 
wydatkowano: 
a) z funduszy Biblioteki Głównej - 354 437,36 zł 
b) z funduszy Wydziału Zarządzania i Administracji - 22 931,68 zł 

(poza 4% odpisem za studia) 
c) wartość księgozbioru pochodzącego z darów i wymiany, 

w '2002 wzrosła o - 43 
407,65 zł 

ogółem wartość księgozbioru w 2002 roku wzrosła o - 420 776,69 zł 
 
Na prenumeratę czasopism polskich wydano - 53 224,68 zł 
Na prenumeratę czasopism zagr. (zachód, i ros.) wydano* - 288 257,65 zł 
Koszty zakupu baz elektronicznych EIFL Direckt i inne - 14 555,76 zł 
Wydatki na konserwację i oprawę książek i czasopism wyniosły- 45 504,09 zł 

 
Ogółem wydatki na zakup książek i czasopism oraz 
konserwację księgozbioru wyniosły 822 318,87 zł

                                            
* Wydatki na czasopisma zagr. zachodnie ponoszą Wydziały i Instytuty 
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2. Opracowanie zbiorów: 

W 2002 roku opracowano merytorycznie i skatalogowano 14 044 tytułów 
wydawnictw zwartych, ciągłych oraz zbiorów specjalnych. Komputerowa baza danych 
wzrosła o 13 900 pełnych rekordów bibliograficznych. Baza PUKlO-khw /haseł 
autorskich, instytucji i organizacji, serii oraz tyt. ujednoliconych/ powiększona została 
o 3184 rekordy. Od sierpnia 2002 r. (od czasu uruchomienia NUKAT-a) utworzono i 
przesłano do Virtui 198 rekordów KHW (hasła autorskie, serii, tyt. ujednoliconych), 
zmodyfikowano w bazie NUKAT-a 34 rekordy KHW oraz utworzono i przesłano do 
Virtui 307 rekordów bibliograficznych, które powiększyły bazę centralną NUKAT-a. 
Baza PUKll-khw /języka haseł przedmiotowych/ KABA wynosi 12.922 rekordy 
nowe i zaktualizowane, (w tym 3151 haseł zaktualizowanych z SOB i Kaby tworzonej 
przed rozpoczęciem współpracy z CKHW). Od 1.12.2002 Oddział Oprać. 
Rzeczowego rozpoczął wysyłanie do Virtui rozwinięte hasła przedmiotowe KABA. W 
m-cu grudniu wysłano do bazy głównej Virtui 50 rozwiniętych haseł przedmiotowych 
Na dzień 31.12.2002 stan bazy komputerowej Alepha wynosił 116 661 rekordów 
bibliograficznych (w tym opisy pełne i skrócone). Niższy stan bazy (w stosunku do ub. 
roku wynika z bieżącego, systematycznego czyszczenia bazy komputerowej, 
przekonwertowanej z systemu SOB, gdzie rekordem był 1 egz. książki, natomiast w 
systemie Aleph rekordem jest tytuł wydawnictwa (bez względu na ilość egz ) 

 
3. Informacja naukowa: 

W Oddziale Informacji Naukowej udzielono 4204 informacje katalogowe, 
rzeczowe i bibliograficzne. Ponadto 1 osoba na bieżąco pełni dyżur przy terminalach 
wypożyczalni i udziela informacji w zakresie korzystania z katalogu komputerowego 
Biblioteki Głównej. 
W Oddz. Inf. Naukowej 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 86 000 rekordów. Uzupełniono bazę danych 
„Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie" o 1380 opisów. Przygotowano 45 
zestawień bibliograficznych „na zamówienie". 

Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów powiększył w bazie komputerowej 
wydawnictw zwartych i ciągłych kartotekę haseł wzorcowych (Pukli) jhp KABA i 
kontynuował prace polegające na wymianie dotychczasowych słów kluczowych 
stosowanych w systemie SOB zastępując je khw KABA. Kartoteka jhp KABA na 
dzień 31.12.2002 liczyła 12 922 rekordy nowe i zaktualizowane. 

 
II. Czytelnictwo 
Wypożyczalnia: W roku sprawozdawczym 2002 Wypożyczalnia Biblioteki Głównej 
pracowała bez żadnych zakłóceń ( nie kontynuowano generalnego remontu 
pomieszczeń, które przeznaczone zostaną na magazyny i zapewnią dalszy prawidłowy 
rozwój Wypożyczalni). W zakresie zamówień złożonych w magazynie zanotowano 
13,7% wzrost odnotowując ich 77 598 (2001-68 247). Zrealizowano z nich 72 304



 

3

(2001-52 147), tj. 38, 65% więcej niż w roku 2001. Wskaźnik rewersów 
zrealizowanych wyniósł 90,8%, co świadczy o dalszym procesie prac porządkowych 
prowadzonych w magazynie i dość szybkim wzroście liczby poszukiwanych tytułów 
w stosunku do wzrostu użytkowników biblioteki. Liczba czytelników 
zarejestrowanych w roku bieżącym wyniosła 8 062 ( - Wypożyczalnia 5 500 , - 
Czytelnie 2 562 osoby ). 
 
Ogółem odwiedziło Wypożyczalnię 83 922 osoby, wzrost o 22 675 w stosunku 
do 
2001 roku (61 247), tj. 37 % niż w roku 2001. 
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów przekazał do Wypożyczalni w 24 
ekspedycjach 4 606 pozycji, wzrost o 41,9% (2001- 3 245). 
 
Wypożyczalnia międzybiblioteczna 
 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna Akademii Świętokrzyskiej złożyła dla 
użytkowników Biblioteki 620 zamówień do innych bibliotek (w tym zrealizowano 370 
zamówień). Odmownych zamówień było 182. Do Biblioteki AS wpłynęło 199 
zamówień z czego zrealizowanych zostało 118, odmownych było 81. Biblioteka 
Główna AŚ w ramach wymiany międzybibliotecznej współpracowała z 141 
bibliotekami. 

 
Czytelnie: Obecnie funkcjonuje w strukturze Biblioteki Głównej 10 czytelń; 3 

wydziałowe, 2 instytutowe, 
1 Zakładu Neofilologii, 4 w Bibliotece Głównej, które dysponują łącznie 356 
miejscami. W roku akademickim Biblioteka Główna włączyła do swojej struktury 
organizacyjnej Czytelnię Zakładu Neofilologii, ogólna powierzchnia jaką dysponuje 
czytelnia w chwili obecnej wynosi 35,62 m, a dysponuje 23 miejscami dla 
użytkowników i 4 stanowiskami komputerowymi z pełnym dostępem do internetu. 
Zgodnie z założeniami Dyrekcji Biblioteki Głównej od października 2002 roku 
wszystkie Czytelnie przeszły na elektroniczny system zamawiania książek. Każdy 
czytelnik zobowiązany jest sprawdzić czy książka znajduje się w bazie komputerowej 
danej czytelni, a następnie zamówić ją elektronicznie, metodą tradycyjną zamawiane 
są te pozycje których nie ma w bazie komputerowej. Nowy system komputerowy 
wdrażany przez cały rok ubiegły i systematycznie realizowany znalazł obecnie wielu 
zwolenników szczególnie wśród studentów studiów dziennych i niektórych 
pracowników, ale budzi jeszcze niekiedy sprzeciw wśród studentów studiów 
zaocznych i pracowników o tradycyjnych poglądach. 
W zakresie udostępniania w czytelniach kolejny rok odnotowano wzmożony ruch 
czytelniczy wyrażający się 
- udostępnieniem 760 947 voluminów (2001 - 643 884 ), wzrost o 18,18 %, 
- w tym książek 445 819 (2001 - 416 273 ) wzrost o 9,5 %, 
- w tym czasopism 291 436 (2001 - 266 291) wzrost o 9,4 %. 
Odwiedziło Czytelnie 129 648 osób (2001 - 12 426) wzrost o 15,32%. Liczba wejść 
do czasopism elektronicznych w trybie ONLINE - 242. 
Największy wzrost odwiedzin w 2002 w stosunku do 2001 roku nastąpił w 
następujących czytelniach: 
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• Czytelnia Wydziału Pedagogicznego 
• Czytelnia Instytutu Chemii 
• Czytelnia Główna 
• Czytelnia Wydziału Zarządzania i Administracji 
 
wzrost odwiedzin w 2002 w stosunku do 2001 roku nastąpił w następujących 
czytelniach: 
 
Nazwa czytelni 2001 2002 Wzrost 

w liczbach 
Wzrost w % 

Czytelnia Oddziału Informacji 
Naukowej 

4 354 4 890 536 12,3 % 

Czytelnia Zbiorów Specjalnych 707 780 73 10,3 % 

Czytelnia Główna 8 565 9 976 1 411 16,5 % 

Czytelnia Wydziału Pedagogicznego 22 032 26 557 4 525 20,5% 

Czytelnia Wydz.Matematyczno-Przyr. 11 824 12 566 742 6,3 % 

Czytelnia Wydz.Zarządz. i Administr. 23 495 26 810 3 315 14,1 % 

Czytelnia Instytutu Historii 18 035 18 683 648 3,6 % 

Czytelnia Instytutu Chemii 7 502 8 739 1 237 16,5 % 

Czytelnia Czasopism 4 773 4 855 82 1,7 % 

Usługi Pracowni Fotograficznej: 

Nazwa jednostek organizacyjnych AS 
i innych instytucji 

Koszt za 
wykonaną 
pracę (w zł) 

J.M. Rektor 2 568,00 
Biblioteki Głównej 6 614,00 
Wydziału Zarządzania i Administracji 90,00 
Zakład Genetyki 784,00 
Instytut Historii /prof. W. Caban/ 448,00 
RAZEM 10 504,00 

Wydatki: 
Materiały:    3 398,00 
Noty:    3 890,00 
Zysk     7 106,00 
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III. Pracownicy: 
 
Biblioteka Główna na koniec 2002 roku posiadała 68 etatów na których zatrudniała: 3 
bibliotekarzy dyplomowanych, w tym 1 osoba w wymiarze 1/2 etatu, 62 osoby na 
różnych stanowiskach bibliotekarskich, 2 magazynierów, 1 pracownika technicznego 
(Pracownia Fotograficzna) oraz 1 pracownika administracyjnego. Spośród osób 
zatrudnionych w Bibliotece, 3 osoby przebywały na długim zwolnieniu lekarskim (ok. 
pół roku) oraz 3 osoby na urlopie macierzyńskim i wychowawczym. 
W 2002 r. 4 osoby kontynuowały studia doktoranckie. 
 
IV. Działalność dydaktyczna: 
 

W zakresie dydaktyki bibliotecznej zrealizowano łącznie 535 godziny z przyspo- 
sobienia bibliotecznego i elementów informacji naukowej, dla studentów I roku 
studiów dziennych i zaocznych oraz dla uczniów I I I  LO w Kielcach. Szkoleniem 
objęto 249 grup studenckich na wszystkich wydziałach. Zajęcia te prowadziło 15 osób. 
Zajęcia na kierunkach: Bibliotekoznawstwo i Dziennikarstwo, Filologia Polska i 
Historia - na studiach dziennych, zaocznych i podyplomowych /poza zakresem 
obowiązków/ - prowadziło 5 osób. Praktyki studenckie dla studentów 
bibliotekoznawstwa, odbyło w Bibliotece Głównej 15 osób, (po 75 godzin każda) 
Studenci odbyli praktyki w następujących Oddziałach: Gromadzenia Zbiorów, 
Opracowania Formalnego Zbiorów, Opracowania Rzeczowego Zbiorów, Informacji 
Naukowej, Zbiorów Specjalnych, Wypożyczalni oraz w Czytelniach: Czasopism, 
Czytelni Wydz. Zarządzania i Czytelni Wydz. Matem. Przyrodniczego. 
W 2002 r. pracownicy Oddziału Opracowania Rzeczowego uczestniczyli w 
warsztatach szkoleniowych organizowanych przez CF KHW przy BUW w zakresie 
jhp KABA, oraz w warsztatach organizowanych przez Bibliotekę Jagiellońską - 90 
godz. Pracownicy Oddz.Oprać.Formalnego uczestniczyli w warsztatach NUKATa na 
temat katalogowania i tworzenia KHW haseł formalnych - 130 godzin. Pracownicy 
czytelń, Oddziału Informacji Naukowej oraz prowadzący zajęcia dydaktyczne 
uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez EBSCO w zakresie dostępu do 
czasopism elektronicznych - 10 godz. 
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, odbywało się ustawiczne szkolenie użytkowników 
Biblioteki Głównej w zakresie wyszukiwania i zamawiania online książek z bazy 
wydawnictw zwartych /cały zespół bibliotekarzy/. 
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V. Komputeryzacja: 
 

W 2002 r., kontynuując proces komputeryzacji Biblioteki Akademii 
Świętokrzyskiej, 
1. Zakupiono, skonfigurowano i zainstalowano: 
- 9 PC-ów, 
1 drukarkę kart plastikowych, 
- 2 drukarki laserowe i 1 igłową, 
- 4 czytniki kodów kreskowych, 
- 6 terminali WWW do wyszukiwania i zamawiania online, 
- 13 klientów Virtui do współpracy z CKHW, 
- 2 licencje oprogramowania ISSN, 
- 3 licencje GUI OPAC, 
- 6 licencji WWW OPAC. 
2. W zakresie wdrażania elementów systemu Aleph 505.12.2 nastąpiło: 
przystosowanie systemu Aleph do współpracy z innymi bibliotekami w ramach 
projektu NUKAT w zakresie opracowania formalnego, 
- zautomatyzowanie, w oparciu o projekt NUKAT, sposobu postępowania w 

zakresie opracowania rzeczowego zbiorów, 
- przygotowanie systemu do opracowania wydawnictw ciągłych i czasopism tak, aby 

od dnia 1.01.2003 r. uruchomić moduł czasopism, 
- uruchomienie systemu Aleph w Czytelni Zakładu Neofilologii, 
- uruchomienie kolejnych terminali dla użytkowników w czytelniach i w Bibliotece 

Głównej, 
- przygotowanie i uruchomienie stanowiska do wydruku kart bibliotecznych, 
- szkolenie pracowników w zakresie opracowania opisu bibliograficznego 

wydawnictw ciągłych nieperiodycznych i czasopism oraz w zakresie języka Kaba 
poprzez udział w warsztatach szkoleniowych w Bibliotece Jagiellońskiej i 
Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. 

3. Przygotowano ostateczną wersję specyfikacji okablowania strukturalnego w 
Bibliotece Głównej. 

4. Przebudowano stronę internetową Biblioteki Głównej oraz strony związane z 
dostępem do czasopism on-line. 
5. Przystosowano i wdrożono system operacyjny Linux na użytek pracowni 

internetowej przy Czytelni Oddziału Informacji Naukowej, sali dydaktyczno- 
konferencyjnej oraz Czytelni Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. 

6. Umożliwiono dostęp do systemu Aleph i Internetu dla Czytelni Zakładu 
Neofilologii 
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VI. Wystawy: 
1. Z darów dla Biblioteki Akademii Świętokrzyskiej (2000-2001) 
Styczeń - luty 2002; K. Helis, E. Szląpek, K. Wierzchowska 
2. Wiesława Myśliwskiego obecność w literaturze i kulturze. 
Marzec - maj 2002; K. Helis, D.Laprus, A.Głuch, E. Szląpek, K.Wierzchowska 
3. Kielecki okres działalności Profesora Wacława Urbana. 
18-24  kwietnia 2002, Żeromskiego 5, aula; K. Helis, E. Szląpek, I. Plucner 
K. Wierzchowska, A. Głuch, D. Laprus. 
4. Oficyna Collegium Columbinum - wydawca Biblioteki Tradycji 

Literackich pod red. Wacława Wałeckiego. 
Czerwiec - sierpień 2002; K. Wierzchowska, E. Szląpek. 
5. W staropolskiej kuchni i przy biesiadnym stole. Wybrana literatura i 

ikonografia. 
Wystawa przygotowana na Kielecki Festiwal Nauki. 
Wrzesień - październik 2002; H. Suchojad, K. Helis, M. Lubczyński. 
6. Sacrum - ekslibrisy i małe formy graficzne. 
Listopad - grudzień 2002; Cz. Erber, E. Szląpek, D. Laprus. 
7. Wystawa publikacji pracowników Wydziału Pedagogicznego i Nauk o 

Zdrowiu- 
Czytelnia Wydziału Pedagogicznego 
8. Wizerunek Uczelni na łamach mass-mediów regionu - Jan Jadach 
9. Problematyka pedagogiczna na łaniach prasy codziennej - Jan Jadach 
10. Nowe czasopisma pedagogiczne (szeroko pojęte) - Jan Jadach 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Działalność naukowa: 
 
Prace opublikowane: 
 
Henryk Suchojad - Nota biograficzna w: Profesor Wacław Urban - historyk, 
publicysta, poeta. - Kielce 2002, s. 11-14 
Henryk Suchojad - wstęp do katalogu W staropolskiej kuchni i przy biesiadnym 
stole. -Kielce 2002 
Klementyna Helis - Związki Profesora z Biblioteką w: Profesor Wacław Urban 
historyk, publicysta, poeta. - Kielce 2002, s. 45-47 
Klementyna Helis - Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Akademii Świętokrzyskiej : 
kalendarium działalności Profesora (1970 - 2000) w: Profesor Wacław Urban - 
historyk, publicysta, poeta. - Kielce 2002, s. 103 - 112  
Klementyna Helis (we współpracy z Mariuszem Lubczyńskim) bibliografia w 
katalogu wystawy W staropolskiej kuchni i przy biesiadnym stole. Kielce 2002 
Ewa Szląpek - katalog ekslibrisów i grafik ze zbiorów Biblioteki Głównej Akademii 
Świętokrzyskiej oraz z kolekcji Barbary Katarzyny i Czesława Erberów w: Sacrum: 
ekslibrisy i małe formy graficzne. Kielce 2002, s. 34-45
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Joanna Nowak - Internetowe źródła informacji. W: II Kielecki Festiwal Nauki: 
prezentacje festiwalowe / pod red. O. Darewicz-Uberman i K. Grysy.- Kielce, 2002. - 
S.133-137 
Joanna Nowak, Anna Łojek - Komputer w bibliotece - biblioteka w komputerze. 
W: II Kielecki Festiwal Nauki : prezentacje festiwalowe / pod red. O. Darewicz- 
Uberman i K. Grysy. - Kielce, 2002. - S. 138-139 
Mariusz Lubczyński - W staropolskiej kuchni i przy biesiadnym stole. Katalog
wystawy. - Kielce, 2002. - Wraz z K. Melis i H. Suchojadem 

 

 

 

Mariusz Lubczyński - Dzieje osadnictwa w dawnych powiatach: chęcińskim,
wiślickim i pilzneńskim (XVI-XX w.). W: Osadnictwo dorzecza Wisły od wczesnego 
średniowiecza po czasy współczesne. - [Projekt badawczy Österreichisches Ost - und 
Sudosteuropa - Instytut w Wiedniu i Centrum Polsko-Niemieckiego w Krakowie] 
Mariusz Lubczyński - Bibliografia Profesora Wacława Urbana (1953-2000). 
W: Profesor Wacław Urban : historyk, publicysta, poeta / red. H. Suchojad. - Kielce, 
2002. -S. 115-142 
Aleksandra Lubczyńska - Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego w regionie
kieleckim w latach 1952-1953 w świetle materiałów Edwarda Szylki" Muzyka 2001, 
nr 3, s.65-79 
Jan Jadach — O informacji, nie tylko lokalnej i regionalnej, Przyjaciel Wodzisławia 
2002, nr 20, s.6-9 
Jan Jadach - Regionalizm świętokrzyski na przełomie XIX i XXI stulecia, Informator 
Krajowego Ośrodka Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury 2002, nr 13, 
s.137-140 
 
Prace oddane do druku: 
 
Aleksandra Lubczyńska - Biblioteka bernardynów radomskich w świetle 
inwentarza 
z 1865 r. " ABiMK 
Aleksandra Lubczyńska - Zygmunt Wasilewski - od etnografii do re
Aleksandra Lubczyńska - Edward Szylko regionalista na prowincji 
Izabela Krasińska - Sławomir

gionalizmu 

 Maj, Wystawy rolniczo-przemysłowe w guberni 

sińska, Biblioteka źródłem wiedzy o regionie 

domskiej w latach 1906-1914 

nformacja w społeczności lokalnej i regionalnej 
adach, 

radomskiej w latach 1885-1913 
Izabela Krasińska, Wystawy rolnicze w guberni radomskiej w latach 1885-1913 
Edyta Brylska-Szmidt, Izabela Kra
( z doświadczeń Biblioteki Głównej AS) 
Izabela Krasińska. Rola i działalność Okręgowego Towarzystwa Rolniczego w 
Radomiu w procesach modernizacyjnych wsi guberni ra
Jan Jadach, Staszów na przełomie XIX i XX stulecia, 
Jan Jadach, I
Jan J
 
Inne: 
• Wykaz nabytków Biblioteki AŚ, za rok 2002, baza udostępniania na s.WW
• 4 osoby uczestniczyły w seminariach doktoranckich (Aleksandra Sińczak: 

Regionalizm Świętokrzyski - myśl teoretyczna i literatura piękna; Iwona Plucner:

W 

 
Polska i Polacy na łamach czasopisma „Russkaja Starina w XIX wieku"; Izabela
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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). 
 
VIII. Konferencje, sympozja, seminaria i inne: 
 

• Kwiecień 
„Organizacja przetargów na obsługę prenumeraty czasopism zagranicznych 
według aktualnego stanu prawnego" - seminarium Warszawa, 16.04.02 r. Zofia 
Szwaja 

• czerwiec 
„Infobazy 2002"- konferencja Gdańsk-Sobieszewo, 23-27.06.02 r. Joanna Nowak 
• wrzesień 

„Współpraca bibliotek naukowych w zakresie obsługi użytkowników" - 
konferencja Warszawa, 23-24.09.02 r. Henryk Suchojad 

• listopad 
„Stan i potrzeby polskich bibliotek uczelnianych" - konferencja Poznaniu, 13- 

15.11.02 r. 
Henryk Suchojad, Edyta Brylska-Szmidt 
 

 
 
 
 
Kielce, 30.01.2003 r. 
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