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W roku 2008 w Bibliotece Głównej UJK trwał w dalszym ciągu 

intensywny proces równoważenia budżetu i racjonalizowania 
wydatków. Wysiłki te, choć bardzo efektywne, odbiły się niestety 
negatywnie na poziomie zakupów nowości wydawniczych. Zostały 
one zmniejszone do poziomu dalece niesatysfakcjonującego ambicje 
zespołu pracowników Biblioteki, zapewniającego jednak jeszcze 
sprawne zaopatrzenie czytelników w nowości pojawiające się na 
rynku księgarskim. 
  

Udało się nawiązać kontakty handlowe z dostawcami 
oferującymi bardzo konkurencyjne ceny oferowanych wydawnictw, 
jak również zorganizować przetargi na zakup wydawnictw ciągłych 
rozstrzygnięte na dobrym poziomie cenowym.  
  
W zakresie gromadzenia z najważniejszych czynności można 
wymienić zakończenie trwającego od 2006 roku procesu 
przyjmowania do księgozbioru darów J. Morrisey’a. 
 
 Uruchomiona została również wymiana naszych dubletów z 
innymi bibliotekami, którą mamy nadzieje rozwijać w kolejnych 
latach.  
  

Problemem mającym coraz istotniejsze znaczenie jest fakt 
wyczerpywania się pojemności naszych pomieszczeń magazynowych 
w budynku przy ul. Leśnej 16. Spowodowało to konieczność zakupu i 
instalacji systemu regałów przesuwnych w jednym z magazynów.  
System ten na jakiś czas (lecz niezbyt długi) pozwoli na włączanie 
do ciągu księgozbioru pozyskiwanych wydawnictw.  

 
W zakresie organizacyjnym, w związku z przenosinami 

Instytutu Chemii dokonano istotnej zmiany w strukturze Biblioteki 
polegającej na włączeniu Czytelni Chemicznej do Czytelni 
Matematyczno-Przyrodniczej i połączeniu ich księgozbiorów.   

 
Upływający czas i zmieniające się w związku z tym warunki 

działania Biblioteki w strukturze uniwersyteckiej wymogły 
dostosowanie do aktualnych potrzeb Regulaminu Udostępniania 
Zbiorów Biblioteki Głównej. 
Po zatwierdzeniu zmian przez Jej Magnificencję Rektor nowy 
Regulamin wszedł w życie w dniu 22 lipca 2008. 
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Nadążając z ofertą za zmieniającymi się potrzebami 
czytelników wprowadzono nowe usługi cyfrowego kopiowania 
materiałów będących w dyspozycji BG. Aktualnie, czytelnik ma 
możliwość wykonywania fotografii materiałów bibliotecznych 
zarówno własnym aparatem fotograficznym jak również zlecenia 
sfotografowania lub zeskanowania i zapisu na dowolny nośnik 
cyfrowy za pośrednictwem przeszkolonego pracownika Biblioteki. 

 
Starając się również wyjść naprzeciw potrzebom czytelników 

niepełnosprawnych nawiązano współpracę z Pełnomocnikiem ds. 
Niepełnosprawnych Studentów. Współpraca ta zaowocowała 
pozyskaniem środków finansowych, które pozwoliły na zakup pięciu 
terminali komputerowych dla osób niedowidzących, drukarki 
drukującej alfabetem Braille’a oraz kilku sztuk elektronicznych lup i 
powiększalników. Zakup ten, unikatowy w skali województwa, w 
sposób znaczący polepszy komfort korzystania i dostępność do 
naszych zasobów osobom niepełnosprawnym mającym dotychczas  
z  tym problemy. 

 
Na koniec należy również podkreślić bardzo ważny dla nas fakt 

zakończenia w roku sprawozdawczym etapu projektowania nowego 
budynku Biblioteki Głównej. Na potrzeby przetargu określono 
potrzeby lokalowe dla poszczególnych oddziałów biblioteki, 
przekazano je do specyfikacji przetargowej i dokonano wyboru 
najlepszej oferty spośród proponowanych.  
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I.  Statystyki gromadzenia i opracowywania zbiorów: 
 
1. Stan liczbowy zbiorów: 
W 2008 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Głównej: 

 8 978 tomów wydawnictw zwartych, w tym: 
o  4 810 uzyskanych drogą kupna, 
o  4 168 uzyskanych poprzez wymianę i dary, 

    665 roczników czasopism polskich i zagranicznych, 
 1 537 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 

W tym samym czasie ubytkowano (protokoły skontrum, wykazy 
indywidualne):  

   62 vol. w tym: 
o 48 z inwentarza głównego, 
o 13 z inwentarza pomocniczego, 
o 1 E-dokument.  

Stan zbiorów na dzień 31.12.2008 r. wynosi: 
   432 895  tomy wydawnictw zwartych, 
   64 385 czasopism polskich i zagranicznych, w tym: 

o 33 980 roczników czasopism 
o 30 405 wydawnictw ciągłych 

     7 755  jednostki inwentarzowe zbiorów specjalnych. 
 
Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w postaci papierowej  
w roku 2008 wynosiła: 

 1 452 tytuły w tym:  
o 1 409 tyt. czasopism polskich, 
o     43 tyt. czas. zagranicznych.  

Ilość dostępnych tytułów czasopism w formie elektronicznej  
za pośrednictwem elektronicznych baz danych:: 

 ponad 17 000 tytułów z całego świata.  
 
2. Koszty nabycia zbiorów: 
 
Ogółem wartość księgozbioru uzyskanego drogą zakupu, wymiany 
oraz darów wyniosła: 

 624 903, 31 zł  w tym:  
o 204 891, 15 zł, zakup wydawnictw zwartych 
o 155 028, 09 zł zakup wydawnictw ciągłych, w tym: 

 77 098, 14 zł wyd.  polskie 
 77 929, 95 zł wyd. zagraniczne 

o 173 460, 85 zł zakup elektronicznych baz danych 
o   91 523, 22 zł wymiana i dary 

 
Na oprawę i konserwację księgozbioru wydatkowano: 

 28 390, 35 zł 
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3. Opracowanie zbiorów: 
Opracowanie zbiorów bibliotecznych w BG UJK jest podzielone 

pomiędzy  oddziały wyspecjalizowane w poszczególnych rodzajach 
opracowywania zbiorów: Oddział Opracowania Formalnego, Oddział 
Opracowania Rzeczowego oraz  Sekcję ds. Wydawnictw Ciągłych. 
Ponadto, niewielka część zadań dotyczących opracowywania  
i wprowadzania do katalogów nabytków jest przeprowadzana  
w Oddziale Zbiorów Specjalnych oraz Oddziale Informacji Naukowej. 

Działania podejmowane na przestrzeni 2008 roku  
w poszczególnych oddziałach wyglądały następująco:    

 
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów*: 
*Poniższe zestawienie zawiera również dołączone dane z Sekcji Wydawnictw Ciągłych. 

 
1. Baza bibliograficzna – wydawnictwa zwarte. 
       
   Baza została powiększona o 21 173 rekordy bibliograficzne  
   w tym m. in.: 

 Z bazy centralnej centrum NUKAT wgrano do katalogu 
BG 12 217 rekordów bibliograficznych 

 dokonano pełnej korekty opisów po SOB-ie w ok.  
     4 000 rekordach   
 opracowano na podstawie rewersowych zamówień 

czytelniczych 100 rekordów bibliograficznych.  
 
2. Baza haseł wzorcowych formalnych. 
 
    Powiększono bazę wzorcową khf wgrywając ok. 14 000 rekordów    
    z bazy centralnej NUKAT. 
 
3. W bazie centralnej NUKAT utworzono i zmodyfikowano łącznie: 

 4 285 rekordów w tym: 
o rekordów2 344 rekordów bibliograficznych 

utworzono i przesłano do katalogu centralnego 
NUKAT 

o 1 241 rekordów wzorcowych khf utworzono i 
przesłano do katalogu centralnego NUKAT 

o  700 rekordów  zmodyfikowano w bazie centralnej 
 
Ponadto sprawdzono i porównano z bazą NUKAT ok. 28 000 
rekordów bazowych Alepha pod względem poprawności opisów 
bibliograficznych i opisów haseł kartoteki formalnej. 
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Łącznie baza Alepha powiększyła się o: 
 35 173  rekordy w tym: 

o 21 173 rekordy bibliograficzne wyd. zwartych 
o 14 000 rekordów kartoteki wzorcowej haseł 

formalnych. 
 
 
Oddział Opracowania Rzeczowego: 
 

1. Do bazy centralnej NUKAT przesłano lub zmodyfikowano 
łącznie: 

  5 700  haseł i rekordów, w tym: 
o 283 wzorcowych 
o 20 zmodyfikowanych 
o 1 773 przedmiotowych rozwiniętych 
o 3 624 rekordy bibliograficzne zmodyfikowane w 

bazie NUKAT 
2. W systemie Aleph, w poszczególnych bazach, wprowadzono 

oraz zmodyfikowano następującą ilość haseł i rekordów: 
 11 589 w bazie  PUK 11, w tym: 

o 5 680 nowych haseł 
o 5 909 poprawionych  

 21 486 w bazie PUK 16, w tym: 
o 9 405 nowych haseł 
o 12 081 poprawionych  

 21 173 rekordów w bazie PUK 01 zmienionych w oparciu 
o katalog NUKAT 

 
Ogółem na dzień 31.12.2008 stan bazy komputerowej Alepha 
(PUK01) wynosił 176 638 rekordów bibliograficznych.     
 
Oddział Informacji Naukowej: 
 
 W Oddziale Informacji Naukowej kontynuuje się – we 
współpracy z Archiwum UJK - opracowywanie przedmiotowe 
rekordów bazy „Katalog prac doktorskich, magisterskich  
i licencjackich”. W październiku przeprowadzono akcję promującą 
katalog wśród pracowników UJK. 
 Opracowano ponadto wspólnie z Panią Karoliną Gabryś komplet 
folderów zawierające szczegółowe informacje dla użytkowników 
Biblioteki Głównej. 

Na bieżąco administrowano w pełnym zakresie serwisami on-
line dostępnymi dla Biblioteki m. in.: 

 EBSCO 
 Elsevier (ScienceDirect/ICM) 
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 Springer 
 AIP/APS  
 FacultyOf1000-Biology 
 Archiwum Gazety Wyborczej 
 Archiwum Rzeczpospolitej 
 LEX 
 

 
Ekspedycje: 
 
Statystyka książek przekazanych do wypożyczalni i czytelń w roku 
sprawozdawczym wyglądała następująco: 
 
 

Oddział Liczba vol. 
Wypożyczalnia 5 196 

Czytelnia Główna (włącznie z 
IKM) 

1 308 

Czyt. Historyczna 1 074 
Czyt. Pedagogiczna 853 

Czyt. Zarządzania i Administracji 1 463 
Czyt. Matematyczno-

Przyrodnicza 
436 

Czyt. Neofilologiczna 139 
Czyt. Informacji Naukowej 265 
Czyt. Zbiorów Specjalnych 16 

Razem 10 750 
 
II. Czytelnictwo i udostępnianie : 
 
Na dzień 31.12.2008 liczba czytelników zarejestrowanych  
w Bibliotece Głównej wynosiła 7 265. 
 
Wypożyczalnia: 

W roku 2008 Wypożyczalnia Biblioteki Głównej pracowała przez 
okres 11 miesięcy z  wyłączeniem okresu urlopowego w sierpniu. 
Statystyka zamówień i odwiedzin Wypożyczalni za rok 
sprawozdawczy przedstawia się następująco: 

 
Złożone 

zamówienia 
ogółem 

 

Zamówienia 
zrealizowane 
i odebrane 

Zamówienia 
zrealizowane i 
nieodebrane 

Liczba 
odwiedzin 

 

Średnia 
liczba 

zamówień 
dziennie 

Największa 
liczba 

zamówień 
złożonych  

jednego dnia 
111 625 98 281 13 344 75 651 292 1 073 
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Czytelnie:  
W roku sprawozdawczym zmieniono strukturę organizacyjną 

Biblioteki i dokonano połączenia Czytelni Matematyczno-
Przyrodniczej oraz Czytelni Chemicznej. W wyniku reorganizacji w 
ramach Biblioteki Głównej funkcjonuje obecnie 8 czytelń   
( Czytelnia Główna, Czytelnia Oddziału Zbiorów Specjalnych, 
Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej, Czytelnia Neofilologiczna, 
Czytelnia Pedagogiczna, Czytelnia Zarządzania i Administracji, 
Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza, Czytelnia Historyczna ), które 
dysponują łącznie 349 miejscami. 
 
Statystykę odwiedzin i wykorzystania zasobów w poszczególnych 
czytelniach w 2008 r. prezentuje poniższa tabela: 
 

Czytelnia Główna Historyczna Pedagogiczna Zarządzania i 
Administracji 

Liczba 
odwiedzin 

 
10 345 

 
  18 101 

 
    24 605 * 

 
28 048 

Liczba 
wypożyczeń 

 
35 632 

 
204 630 

 
80 640 

 
139 944 

Czytelnia Zbiorów 
Specjalnych 

Informacji 
Naukowej 

Matematyczno
-Przyrodnicza 

Neofilologiczna Razem 

Liczba 
odwiedzin 

 
578 

 
5 994* 

 
13 945 

 
1 639 

 
103 255 

Liczba 
wypożyczeń 

 
3 362 

 
26 477** 

 
37 898 

 
3 147 

 
531 730 

*) w tym osoby korzystające ze stanowisk do samodzielnych poszukiwań oraz internetu 
**) w tym dokumenty pobrane z elektronicznych baz danych on-line (pdf, doc.)  
 

Statystyka korzystania z największych baz danych dostępnych on-
line będących w dyspozycji Biblioteki wyglądała w roku 
sprawozdawczych następująco: 
 

Ebsco Elsevier Sprinter 
Sesje Pełne 

teksty 
Abstrakty Pdf Tytuły 

/średnio w 
m-cu/ 

Pdf Tytuły 
/średnio w m-

cu/ 
1 123 1 947 2 265 18 851 388 3 815 128 

 
Wypożyczalnia międzybiblioteczna 
     Wypożyczalnia Międzybiblioteczna funkcjonowała w 2008 r. 
bez zakłóceń, realizując swoje zadania w sposób należyty.  
Dla czytelników Biblioteki UJK złożono: 

 596 zamówień, w tym: 
o 378 zrealizowano: 
 216 wyd. zwartych 
 81 mikrofilmów 
 81 kserokopie, pliki pdf itp. 

o 218 niezrealizowano 
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Wpłynęło z innych bibliotek zamówień: 
 593 w tym: 

o 396 zrealizowano 
 311 wyd. zwartych 
 85 kserokopii 

o 197 niezrealizowano 
 
Biblioteka wysłała zamówienia do 71 bibliotek.  
Do Biblioteki wpłynęły zamówienia od 119 bibliotek.  
 
 
III. Struktura i pracownicy: 
 

Biblioteka Główna na koniec 2008 roku zatrudniała 77 osób,  
w tym: 3 osoby posiadały stopień naukowy doktora a 64 osób 
stopień magistra różnych specjalności. Na stanowiskach 
bibliotekarzy dyplomowanych pracowały 3 osoby,  62 osoby jako 
pracownicy służby bibliotecznej od młodszego bibliotekarza do 
kustosza (w tym 2 na ½ etatu),  8 jako magazynierzy, 3 jako 
pracownicy administracyjni oraz jedna na stanowisku informatyka. 

 Ponadto z środków finansowych Biblioteki było opłacanych 11 
osób obsługi - sprzątaczki, portierzy itp.- w tym 3 osoby na ½ 
i  1 na ¾  etatu.  
 
 
Bibliotekarze dyplomowani 3 etaty 3 osoby 
Pracownicy służby bibliotecznej 61 etatów 62 osoby 
Pracownicy obsługi magazynowej 8 etatów 8 osób 
Pracownicy administracji i informatycy 4 etaty 4 osoby 
Razem  76 etatów 77 osób 
Ponadto: 
Pracownicy obsługi 

 
9,25 etatu 

 
11 osób 

 
W roku sprawozdawczym 2 osoby odeszły na emeryturę,  

1 przeszła do pracy w innej jednostce UJK. 
 
Struktura Biblioteki i obsada osobowa poszczególnych działów na 
koniec roku 2008 wyglądała następująco: 
 
Dyrektor Biblioteki: 
dr Henryk Suchojad, starszy kustosz dyplomowany 
 
Wicedyrektor ds. Udostępniania Zbiorów:  
mgr Joanna Loeffler-Mazur 
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Wicedyrektor ds. Spraw Filii: 
mgr Urszula Franas-Mirowska, kustosz dyplomowany  
(pracownik Filii w Piotrkowie Trybunalskim) 
 
Wicedyrektor ds. Organizacji Informacji Naukowej: 
Vacat 
 
Oddział Gromadzenia i Udostępniania Zbiorów: 
mgr Justyna Adamczyk -  kierownik 
mgr Halina Gąsior, mgr Ewa Kornecka-Mogielska,  
mgr Joanna Loeffler-Mazur, Halina Marzec  
 
Sekcja Wydawnictw Ciągłych:  
mgr Edyta Brylska-Szmidt – kierownik 
mgr Małgorzata Guldon, mgr Renata Hatys 
 
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów i Katalogów: 
mgr Zofia Kilarska, kustosz dyplomowany - kierownik 
mgr Teresa Chutnik, mgr Anna Gołuzd, mgr Bożena Kosno,  
mgr Elżbieta Mazur-Burai, mgr Małgorzata Wójcik (½  etatu),  
mgr Katarzyna Ziółkowska 
 
Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów: 
mgr Halina Mazurkiewicz – kierownik 
mgr Elżbieta Anderman, kustosz dyplomowany,  
mgr Magdalena Cieślik, mgr Maria Domańska-Nogajczyk,  
mgr Agnieszka Kopeć, mgr Elżbieta Przybyszewska,  
mgr Wanda Stępnień  
 
Oddział Automatyzacji Procesów Bibliotecznych: 
mgr Iwona Plucner – kierownik 
mgr Danuta Siudak, mgr inż. Jacek Wilczkowski,  
mgr Marcin Zegadło (½ etatu)  
mgr inż. Andrzej Opoka  (prac. UCI ds. Alepha)  
 
Pracownia Dydaktyczno-Wydawnicza: 
dr Jolanta Drążyk – ½ etatu 
 
Oddział Zbiorów Specjalnych: 
mgr Ewa Szląpek – kierownik 
dr Jolanta Drążyk (½ etatu), mgr Justyna Regulska,  
dr Henryk Suchojad 
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Samodzielne Stanowisko ds. Opracowania Bibliografii Pracowników 
UJK: 
mgr Joanna Nowak 
 
Oddział Informacji Naukowej: 
mgr Andrzej Antoniak – kierownik 
mgr Mariusz Lubczyński, mgr Magdalena Molendowska 
 
Oddział Wypożyczania Zbiorów: 
w tym: 
 
1. Wypożyczalnia: 
mgr Adam Bandrowski – kierownik 
mgr Anna Barucha, mgr Ewa Cieślikiewicz-Krawczyńska,  
mgr Marta Kołomańska, mgr Ewelina Łojek 
 
2. Czytelnia Główna: 
mgr Urszula Gołda – kierownik 
Helena Białas, mgr Anna Klimaszewska, mgr Renata Krokos,  
 
3. Sekcja Magazynów: 
 
mgr Adam Kacak – kierownik 
mgr Marek Białas, Anna Detka,  Marta Długosz, Krystyna Gajda,  
Piotr Kowalski, mgr Jolanta Sękowska  
 
4. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 
mgr Magdalena Antoniak,  
mgr Ewa Bieniaszewska (urlop wychowawczy do 31.07.2009 r.) 
 
Czytelnia Neofilologiczna: 
mgr Wioletta Kowalik– kierownik 
mgr Ewa Chrobot 
 
Czytelnia Pedagogiczna: 
mgr Jan Jadach – kierownik 
mgr Marta Adler, mgr Dorota Balcerowska,  
mgr Eryk Kwiecień (umowa na zastępstwo), mgr Anna Łojek,  
 
Czytelnia Zarządzania i Administracji: 
mgr Teresa Zegadło - kierownik 
Nikolett Burai, mgr Romana Karłowicz-Piotrowska,  
mgr Agnieszka Kuc, mgr Ewa Rutkiewicz,  
Marcin Świeboda ( urlop bezpłatny do 31.08.2009) 
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Czytelnia Historyczna: 
mgr Anna Śmietańska – kierownik  
mgr Monika Grzywna, mgr Aldona Mróz 
 
Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza: 
mgr Anna Chrobot – kierownik 
mgr Katarzyna Chruściel, mgr Anna Garbacz,  
mgr Beata Klimer (urlop bezpłatny do 28.02.2009),  
mgr Hanna Plutecka, dr Tomasz Wójcik 
 
Obsługa Administracyjno-Ekonomiczna Biblioteki: 
mgr Karolina Gabryś – st. referent ds. administracyjnych 
Andrzej Lesiak – sam. referent ds. spraw finansowych 
Katarzyna Zaborek – sam. referent ds. administracyjnych  
(sekretariat biblioteki) 
 
 
IV. Działalność dydaktyczna i wydawnicza: 
 
 W zakresie dydaktyki bibliotecznej realizowano zajęcia  
z przysposobienia bibliotecznego i elementów informacji naukowej, 
dla studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 
Łącznie przeprowadzono:  

 379 godzin dydaktycznych dla 182 grup, w tym: 
o 252 godziny dla 118  grup studentów 

stacjonarnych 
o 127 godzin dla 64 grup studentów 

niestacjonarnych 
 
W ramach wyżej wymienionych zajęć ćwiczenia z przysposobienia 
bibliotecznego zajęły łącznie: 
 

 253 godziny dla 140 grup, w tym: 
o 177 godzin dla 93 grup studentów      
    stacjonarnych 
o 76 godzin dla 47 grup studentów   
    niestacjonarnych 
 

Natomiast ćwiczenia z elementów informacji naukowej zajęły 
łącznie: 

 126 godzin dla 42 grup, w tym: 
o  75 godzin dla 25 grup studentów      
         stacjonarnych 
o  51 godzin dla 17 grup studentów    
         niestacjonarnych 
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Łącznie przeszkolono: 
 3 830 studentów, w tym: 

o 2 612 studentów studiów stacjonarnych 
o 1 218 studentów studiów niestacjonarnych 

 
Zajęcia dydaktyczne z przysposobienia bibliotecznego oraz 
elementów informacji naukowej prowadziło łącznie 12 pracowników 
BG. 
 
Ponadto opracowano harmonogram praktyk dla studentów 
odbywających praktyki wakacyjne w naszej bibliotece oraz 
nadzorowano przebieg tych praktyk: 
lipiec            14 studentów 
wrzesień       16 studentów 
październik     1 student  

 
W zakresie działalności wydawniczej podjęto prace mające na 

celu przygotowanie ogólnego schematu zawartości tematycznej i 
szaty graficznej „Rocznika Biblioteki UJK”. 

 
Na bieżąco prowadzono również dokumentację działalności 

naukowej pracowników Biblioteki. 
 
 
V. Infrastruktura informatyczna: 
 
Prace związane z systemem bibliotecznym ALEPH: 

 W związku z  kontynuacją prac związanych z   
przystosowaniem wersji systemu bibliotecznego Aleph 
16 do potrzeb biblioteki: 

o przygotowano w oparciu o język XML raporty  
modułu gromadzenia 

o w oparciu o moduł Aleph Raporty stworzono  
raporty dokumentujące pracę oddziałów   

                       biblioteki   
o opracowano i wdrożono  anglojęzyczną wersję 

interfejsu WWW 
 W ramach  współpracy z centralnym katalogiem NUKAT 

opracowano i wdrożoną nową wersję programu  do 
aktualizacji  rekordów bibliograficznych i haseł 
wzorcowych 

 Opracowano  bazę danych  „Informacji o dorobku 
naukowym i publicystycznym pracowników  

                   Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego” 
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W zakresie obsługi serwisu www: 
 

 Modernizacja layoutu serwisu www w związku  ze zmianą 
nazwy Uczelni; 

 Stworzenie działu serwisu dla czytelników 
niepełnosprawnych wzrokowo 

 Rozbudowa istniejących modułów serwisu (w szczególności 
wersji angielskojęzycznej i modułu newsów, utworzenie kont 
dostępu do modułu newsów dla OIN, Wypożyczalni i Zbiorów 
Specjalnych) 

 
 
W zakresie współpracy z Oddziałem Zbiorów Specjalnych: 
 

 prace graficzne związane z organizowanymi w BG 
wystawami; 

 
W ramach ułatwień dla niepełnosprawnych czytelników: 
 

 Konfiguracja stanowisk dla niewidomych i słabowidzących 
użytkowników 

 Instalacja stanowisk w wybranych czytelniach 
 Szkolenie pracowników w zakresie obsługi stanowisk 

specjalnych  
 
W zakresie konserwacji bieżącej sprzętu: 
 

 naprawy sprzętu ( liczba interwencji wzrosła w związku ze 
zwiększoną awaryjnością komputerów z dwóch ostatnich 
zakupionych partii sprzętu, większej ilości interwencji 
wymagały również najstarsze komputery) 

 konfiguracja sieci internetowej i komputerów w Czytelni 
Neofilologicznej w związku z jej remontem  

 
Inne: 

 utworzenie stanowiska do digitalizacji zbiorów 
 określenie zadań i potrzeb związanych z digitalizacją (sprzęt, 

oprogramowanie, szkolenie itp.) 
 digitalizacja wybranych materiałów z Oddziału Zbiorów 

Specjalnych 
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Stan liczbowy sprzętu komputerowego będącego w 
użytkowaniu  BG: 
 

 158 komputerów łącznie, w tym:  
o 93 pracownicze 
o 48 terminale  
o 17 instytutowych i wydziałowych 

 
VI. Działalność naukowa i publikacje: 
 
 Brylska-Szmidt Edyta: 
Biblioteka i Czytelnia „Sklepu dla Ubogich” w Radomiu w latach 
1848-1871, Edyta Brylska-Szmidt, Izabela Krasińska, Wydawnictwo 
Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 2009, s. 3     
 

Drążyk Jolanta: 
Kulturotwórcza rola Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, w: Rola biblioteki 
w społeczeństwie informacyjnym: konferencja z okazji Jubileuszu 
15-lecia Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w 
Kielcach. Kielce, 2008, s. 17-27  
  
  Gabryś Karolina: 
Komputeryzacja – Komunikacja – Współpraca 
czyli misja Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w dobie 
społeczeństwa wiedzy, w: Rola biblioteki w społeczeństwie 
informacyjnym. Konferencja z okazji jubileuszu 15-lecia Wyższej 
Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce 
2008, s. 29-40 
 
Biblioteka otwarta – biblioteka aktywna: sztuka promocji Biblioteki 
Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Henryk Suchojad, 
Karolina Gabryś w: Zarządzanie marketingowe biblioteką, Poznań, 
2008, s. 171-191  
   
    Jadach Jan: 
Arytmiak Antoni (1897-1963), w: Słownik Biograficzny polskiej 
historii wychowania. Praca zbiorowa pod red.: Andrzeja Meissnera i 
Władysławy Szulakiewicz, Toruń, 2008, s. 49-53 
 
Józef Grzywna (1933-1994), w: Słownik Biograficzny polskiej historii 
wychowania. Praca zbiorowa pood red.: Andrzej Meissnera i 
Władysławy Szulakiewicz, Toruń, 2008, s. 267-270 
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Staszyński Edmund (1924-2005), w: Słownik Biograficzny polskiej 
historii wychowania. Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Meissnera i 
Władysławy Szulakiewicz, Toruń, 2008, s. 779-783 
 
„Nasz Region” – O świętokrzyskiej prasie regionalnej i lokalnej -  
słów kilka… (1/XXX), w: „Goniec Świętokrzyski” 2008, nr 4/156 
 
Wojewódzkie jubileusze – kilka słów przypomnienia, w: „Goniec 
Świętokrzyski” 2008, nr 4/156 
 
O kondycji województwa świętokrzyskiego i sytuacji w 
regionalizmie… z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego 
rozmawia Jan Jadach, w: „Goniec Świętokrzyski” 2008, nr 3/155 
    
  Lubczyński Mariusz: 
Testament Anny z Mielca Ligęziny z 1543 r., „Rocznik Mielecki”  
[w druku]  
 
    Łojek Anna: 
Bezpieczeństwo dzieci w młodszym wieku szkolnym (wybór),  
w: Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane, 2008/2009, nr 
1, s. 106-107 
 
Humor w edukacji wczesnoszkolnej: bibliografia w wyborze,  
w: Nauczanie początkowe : kształcenie zintegrowane,  2008/2009, 
nr 2, s. 100-102  
   
  Molendowska Magdalena:  
Kazimierz Kik: Światowe aspiracje Unii Europejskiej. Główne motywy 
i podstawowe kierunki działania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 
2008, s. 209. – Recenzja „Rocznik Politologiczny” UJK [w druku] 
  
  Nowak Joanna: 
Bibliotekarz-profesjonalista? Czy niekoniecznie…: Szkic historyczno-
polemiczny, w:  Biuletyn BIB [Dokument elektroniczny]. – 2008, nr 
1(92). 
 
Internetowy wizerunek bibliotek kieleckich, czyli kilka słów o 
prowincji w społeczeństwie informacyjnym, w: Rola biblioteki w 
społeczeństwie informacyjnym: konferencja z okazji Jubileuszu 15-
lecia Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w 
Kielcach, Kielce, 2008, s. 53-86 : il. 
 



 17 

 
Możliwości i wykorzystanie oferty biblioteczno-informacyjnej a ocena 
jej jakości w społeczności akademickiej : (próba analizy systemowej 
na przykładzie Biblioteki Głównej Akademii Świętokrzyskiej w 
Kielcach). Cz. 1, w: Studia Bibliologiczne Uniwersytetu 
Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego. – T. 11 
(2008), s. 45-65 
 
  Suchojad Henryk: 
Biblioteka otwarta – biblioteka aktywna: sztuka promocji Biblioteki 
Głównej Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, Henryk Suchojad, 
Karolina Gabryś w: Zarządzanie marketingowe biblioteką, Poznań, 
2008, s. 171-191  
 
VII. Konferencje, sympozja, seminaria i inne szkolenia 
 
Maj 
Konferencja: 
Przestrzeń informacyjna książki, Łódź – Joanna Nowak 
 
Referat: 
Książka do nauki rzemiosła i różne oblicza internetowej informacji o 
niej (na przykładzie zegarmistrzostwa w Polsce) – Joanna Nowak 
 
Spotkanie dot. opracowywania dokumentów muzycznych – 
Biblioteka Uniwersytecka, Warszawa – Justyna Regulska 
 
Czerwiec 
Konferencja: 
Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT. Prowadzenie 
katalogu oraz koordynacja współpracy naukowych bibliotek polskich 
w zakresie jego budowania 2007. Raport roczny z wykonania 
zadania, Warszawa – Teresa Chutnik 
 
Rola biblioteki w społeczeństwie informacyjnym – Biblioteka Główna 
Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach – Jolanta Drążyk, Karolina 
Gabryś, Joanna Nowak 
 
Referaty: 
Kulturotwórcza rola Biblioteki Głównej Uniwersytet Humanistyczno-
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach – Jolanta Drążyk 
 
Komputeryzacja – Komunikacja – Współpraca 
czyli misja Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-
Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach w dobie 
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społeczeństwa wiedzy – Karolina Gabryś 
 
Internetowy wizerunek bibliotek kieleckich, czyli kilka słów o 
prowincji w społeczeństwie informacyjnym – Joanna Nowak 
 
Seminarium międzynarodowe: 
Lobbing na rzecz bibliotek, Warszawa – Karolina Gabryś 
 
Październik 
Konferencja: 
Przeszłość dla przyszłości. Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek 
i archiwów, Kraków – Justyna Regulska. 
 
Biblioteka XXI wieku - nowoczesna architektura, pomysłowe 
aranżacje, funkcjonalne wyposażenie, Kielce – Adam Bandrowski, 
Karolina Gabryś   
 
Grudzień 
Warsztaty szkoleniowe:  
Opracowanie bibliograficzne i przedmiotowe dokumentów 
audiowizualnych, Kraków  - Magdalena Cieślik, Justyna Regulska. 
Kwaśny papier, Kraków – Urszula Gołda. 
 
VIII. Wystawy: 
 
W ramach pracowni Oddziału Zbiorów Specjalnych oraz Pracowni 
Dydaktyczno-Wydawniczej zorganizowano następujące wystawy: 
 

 „Wyobraźnia”. Wystawa fotografii Krzysztofa 
Karpińskiego. 

 „Nasz Język Ojczysty”. Wystawa z okazji Tygodni 
Kultury Języka 

 Gościnna wystawa: Zespół pałacowo-parkowy w 
Kozłówce – pomnik historii 

 „Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu 
1969-2008”. Wystawa okolicznościowa 

 „Na drodze ku niepodległości” wystawa z okazji 90 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

 
 
W holu Biblioteki pozostaje stała wystawa prac studentów z pracowni 
prof. Władysława Szczepańskiego. 
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W Czytelni Pedagogicznej zaprezentowano następujące wystawy: 

 Prezentacja dorobku pracowników Wydziału  
   Pedagogicznego i Artystycznego (wystawa stała,   
   uzupełniana o nowości)  
 „…Wolnym krokiem w Czterdziestolecie…”- wystawa 

prezentująca  dzieje Uczelni w oparciu o publikacje 
uczelniane (książki i czasopisma)  

 E-rzeczywistość, E-biblioteka 
 
         
     
 
Kielce, 08.01.2009 r.                    


