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Biblioteka w roku sprawozdawczym spełniała swoje statutowe 
zadania, borykając się z narastającym od lat problemem 
zmniejszania faktycznych środków finansowych przeznaczonych na 
jej działalność. Po korekcie planu rzeczowo-finansowego  w trakcie 
roku sprawozdawczego skutkowało to m. in. załamaniem się planu 
wydatków na zakup wydawnictw zwartych  z zakładanych 150 000 zł 
do poniżej 100 000 zł. Sytuacja taka powoduje, że niezwykle trudno 
jest w sposób właściwy i merytoryczny prowadzić politykę 
uzupełniania księgozbioru o nowości wydawnicze.  
Pomimo tego czyniono starania aby czytelnicy mieli zapewniony 
dostęp do możliwie szerokiej bazy wiedzy. Czyniono to, po pierwsze, 
w oparciu o dary jak np. pozyskany jeszcze pod koniec 2010 roku 
duży księgozbiór od Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik, 
systematycznie opracowywany i wprowadzany do katalogu.  
Poza wyżej wspomnianym darem Biblioteka otrzymała kilka innych o 
których warto wspomnieć w niniejszym sprawozdaniu. Były to m. in. 
przyjęty w grudniu 2010 r., za pośrednictwem pracowników 
Instytutu Neofilologii UJK, dar po zmarłym prof. Straussie, w maju, 
za pośrednictwem prof. Pąkcińskiego, z Instytutu Filologii Polskiej 
UJK spłynęły księgozbiory po zmarłych pracownikach IBL, prof. 
Januszu Maciejewskim i prof. Alinie Grodzkiej, szacowany na ok. 
3000 vol., w październiku rodzina prof.  Danuty Kopertowskiej 
przekazała  spuściznę  1300 egzemplarzy, w tym wszystkie prace 
autorstwa pani profesor. W grudniu przywieźliśmy księgozbiór 
emerytowanego profesora Instytutu Historii  UJK Ryszarda 
Kołodziejczyka, ok. 1000 vol.  
Selekcja i opracowanie techniczne powyższych książek odbywać się 
będzie sukcesywnie, w miarę planowanych prac. 
Ponieważ jednak gros tych darów stanowią pozycje wydawane przed 
wielu nieraz laty, to choć niejednokrotnie są to egzemplarze bardzo 
wartościowe,  można traktować je jedynie w kategoriach 
antykwarycznego uzupełniania naszych zasobów. 
 
Kolejnym, poza zakupami oraz darami, bardzo znaczącym źródłem 
zasilającym nasze zbiory, były wydawnictwa naukowe nabywane  
z środków uzyskiwanych w ramach projektów unijnych. W 
kategoriach finansowych pozycja ta zbliżyła się wartościowo nawet 
do wydawnictw zakupionych bezpośrednio przez Bibliotekę z 
środków własnych.  
 
 
 
 



 3 

Choć stanowią one bardzo cenne uzupełnienie naszej oferty  
o najnowsze publikacje, należy jednak stanowczo zastrzec, że taki 
sposób tworzenia księgozbioru również nie może stanowić podstawy 
polityki uzupełniania zbiorów. Głównie z powodu tymczasowości 
pozyskiwania środków unijnych na takie cele, choć równie ważną 
przyczyną jest fakt, że znaczącą część tych wydawnictw stanowią 
pozycje obcojęzyczne, siłą rzeczy trudniej przystępne dla większości 
naszych czytelników.  
 
W związku z trwającymi przygotowaniami do przeprowadzki do 
nowego budynku Biblioteki i planowaną w związku z tym zmianą 
sposobu udostępniania księgozbioru, systematycznie w ciągu roku 
jest przeprowadzana selekcja naszych zasobów a oddziały 
opracowania  wprowadzają odpowiednie zmiany w rekordach 
katalogu komputerowego Aleph.  
Odpowiednie zespoły koordynują na bieżąco prace związane między 
innymi z zaplanowaną reorganizacją struktury Biblioteki w nowym 
budynku czy też sposobem udostępniania.  
Współpracując na bieżąco z Biurem Projektów Międzynarodowych 
UJK udało się  wyspecyfikować i złożyć do realizacji kompletne 
zapotrzebowanie na wyposażenie ruchome, zarówno meble jak  
i sprzęt komputerowy, do nowego gmachu BUK.  
 
Nadal owocnie kontynuowano współpracę z wybraną firmą 
świadcząca na rzecz Biblioteki usługi profesjonalnego digitalizowania 
i mikrofilmowania naszych zasobów co stanowi podstawę do 
przyszłego udostępniania w sieci Internet elektronicznych wersji 
materiałów bibliotecznych wspomagających proces dydaktyczny oraz 
badania naukowe. 
 
Cały czas nadzorowano proces powstawania nowego gmachu 
Biblioteki i w miarę możności wprowadzano odpowiednie poprawki 
do projektu tak aby wzrastała funkcjonalność i możliwości jego 
wykorzystania, z korzyścią dla pracowników i czytelników. Odbywało 
się to poprzez utrzymywanie stałego kontaku z działem Techniczno-
Budowlanym Uczelni, współpracę z architektem czy aktywne branie 
udziału w posiedzeniach rady budowy, gdzie omawiano problemy 
powstające w trakcie inwestycji. Zorganizowano również kilka 
wyjazdów na teren budowy dla pracowników biblioteki, tak aby 
wszyscy mogli na miejscu zapoznać się z postępami prac na  swoim 
przyszłym miejscu pracy. Również pracownicy w trakcie tych 
wyjazdów zgłaszali swoje uwagi i propozycje które następnie  
przedstawiano na forum rady budowy czy też podczas rozmów  
z architektem.  
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Dostrzegając potrzebę upowszechniania wiedzy o roli Biblioteki  
w Uniwersytecie,  jej zasobach oraz narzędziach pracy wśród 
obecnych i potencjalnych czytelników, zorganizowano 18 kwietnia 
2011, Dzień Otwarty Biblioteki w trakcie którego kilkuosobowe grupy 
z przewodnikiem mogły dokładnie zapoznać się ze specyfiką 
funkcjonowania wybranych oddziałów naszej instytucji.  
Nie poprzestając na tym, wybrani pracownicy reprezentowali 
Bibliotekę na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w trakcie 
organizowanego tam Dnia Otwartego Uczelni.  
 
Sprawozdanie obejmuje dane dokumentujące jedynie działalność 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Kielcach.  
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 I.  Statystyki gromadzenia i opracowywania zbiorów: 
 
1. Stan liczbowy zbiorów: 
W 2011 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: 

 21 000 tomów wydawnictw zwartych, w tym: 
o    2 529 uzyskanych drogą kupna, 
o  18 471 uzyskanych poprzez wymianę i dary, 

  1 629 roczników wydawnictw ciągłych, w tym: 
o     822 egz. wydawnictw regularnych polskich               
o     760 egz. wydawnictw nieregularnych polskich              
o       26 czasopism zachodnich 
o       21 czasopism rosyjskich  

  1 125 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych 
W tym samym czasie ubytkowano (protokoły skontrum, wykazy 
indywidualne):  

    44 201 vol. w tym: 
o      130 z inwentarza głównego, 
o 43 888 likwidacja inwentarza pomocniczego,  
o     183 roczniki wydawnictw ciągłych 

Stan zbiorów na dzień 31.12.2011 r. wynosił: 
   422 053  vol. wydawnictw zwartych, 
     68 287 roczników wydawnictw ciągłych, polskich  

                      i zagranicznych 
      9 708 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 

Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w postaci papierowej  
w roku 2011 wynosiła: 

 1 629 tytułów w tym:  
o 1 582 tyt. czasopism polskich 
o     47 tyt. czas. zagranicznych.  

Ilość dostępnych tytułów czasopism w formie elektronicznych baz 
danych: 

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

 618 104, 34 zł  w tym:  
o 96 592,20 zł, zakup wydawnictw zwartych 
o 164 393,15 zł zakup wydawnictw ciągłych, w tym: 

 79 597,32 zł wyd. polskie 
 84 795,83 zł wyd. zagraniczne 

o   48 905,89 zł zakup elektronicznych baz danych 
o 308 213,10 zł dary 
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Na oprawę i konserwację księgozbioru wydatkowano: 

 18 551,73 zł 
 

3. Opracowanie zbiorów: 
 

Opracowanie zbiorów bibliotecznych w BUK UJK jest podzielone 
pomiędzy  oddziały wyspecjalizowane w poszczególnych rodzajach 
opracowywania zbiorów: Oddział Opracowania Formalnego, Oddział 
Opracowania Rzeczowego oraz Sekcja Wydawnictw Ciągłych. 
Ponadto, pewna część zadań dotyczących opracowywania  
i wprowadzania do katalogów nabytków jest przeprowadzana  
w Oddziale Zbiorów Specjalnych oraz Oddziale Informacji Naukowej. 

Działania podejmowane na przestrzeni 2011 roku  
wyglądały następująco:    

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

 
1. Z bazy centralnej centrum NUKAT skopiowano do katalogu BUK 

15 699  rekordów bibliograficznych: 
 15 352 – wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne 
     347 – wydawnictwa ciągłe 

 
         Wprowadzono 1 761 rekordów bibliograficznych wydawnictw    
         zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych: 

 1 740 – rekordów wydawnictw zwartych i zbiorów      
                specjalnych 
      21 – rekordów wydawnictw ciągłych 

 
    2. Utworzono w Bibliotece łącznie  903 rekordy wzorcowe:         

    576 – haseł korporatywnych 
      44 – hasła przedmiotowe 
    143 – hasła rozwinięte 
      82 – tytuły ujednoliconych 
      55 – tytułów serii 
        3 – Nazwy/tytuły 

 
3. Baza PUK10 – rekordy wzorcowe typu formalnego, tworzone i     
    wgrywane w Oddziale Opracowania Formalnego Zbiorów,     
    została powiększona o 21 000 rekordów wgranych z katalogu    
    NUKAT 
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Oddział Opracowania Rzeczowego: 
 

1. Baza PUK 11: 
 Rekordy nowo stworzone  
    i aktualizowane – 25 538 

o Rekordy aktualizowane – 12 821 
o Rekordy nowo utworzone – 12 717 

 
2. Baza PUK 16: 

 Rekordy nowo stworzone  
    i aktualizowane – 16 283 

o Rekordy aktualizowane –  10 094 
o Rekordy nowo utworzone – 6 189 

 
   3. Do katalogu NUKAT wgrano łącznie  233 hasła, w tym: 

   47 – wzorcowych 
 186 – przedmiotowych rozwiniętych 

 
Ponadto w związku z planowanym utworzeniem wolnego dostępu do 
półek wprowadzono zmiany w 54 732 rekordach bibliograficznych  
w bazie PUK 01. 
 
Ogółem na dzień 31.12.2011 stan bazy komputerowej Alepha 
(PUK01) wynosił 204 067 rekordów bibliograficznych.     
 
 
Samodzielne Stanowisko Do Opracowania Bibliografii Pracowników 
UJK: 
 
W tworzonej kartortece rejestruje się opisy bibliograficzne publikacji 
pracowników UJK. 
 
Przyjęto od pracowników UJK karty dokumentacyjne zawierające 
informacje o 41 publikacjach w 2011 r. oraz 18 wykazów dorobku  
za dłuższy okres. 
 
W roku sprawozdawczym w kartotece przybyło ogółem 3 042 opisy. 
Stan kartoteki na koniec roku 3 751 opisów. 
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Oddział Informacji Naukowej: 
 
 W Oddziale Informacji Naukowej kontynuuje się – we 
współpracy z Archiwum UJK - opracowywanie przedmiotowe 
rekordów bazy „Katalog prac doktorskich, magisterskich  
i licencjackich”.  
 Nadal trwały intensywne prace związane z wprowadzaniem do 
ALEPHa księgozbioru INF oraz ZBIBL, co przyniosło wymierne 
efekty: w 2011 roku został do bazy komputerowej wprowadzony 
został cały, liczący prawie 4 500 vol., zbiór ZBIBL. 
 

W elektronicznej bazie danych „UJK w prasie” zakończono 
wprowadzanie informacji z fiszek tworzonych w latach ubiegłych  
i aktualnie baza, w oparciu o kwerendę w prasie, jest na bieżąco 
uzupełniana o nowe rekordy.  
 

Administrowano w pełnym zakresie serwisami on-line 
dostępnymi dla Biblioteki m. in.: 

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

 
Oddział Zbiorów Specjalnych: 
 
W zakresie zbiorów specjalnych w roku 2011 pozyskano i 
opracowano dużą ilość materiałów. Najważniejsze z nich to:  

 grafika i ekslibrisy – ok. 700 
 ok. 350 egzemplarzy czasopism niezależnych z dubletów BN 
 materiały Władysławy Wasilewskiej i Zdzisława Jerzego 

Adamczyka uzupełniające archiwum Komitetu Redakcyjnego 
Pism zebranych Stefana Żeromskiego 

 Papiery Stefana i Marianny Żechowskich  
 Materiały dotyczące twórczości poetów ludowych regionu 
świętokrzyskiego  

 Papiery i dokumenty profesora Stefana Pastuszki 
 Akta szkolne z lat 1918-1952 szkoły w Skowronnie k.Pińczowa  
 ok. 3 tys. dokumentów życia społecznego (w tym ok. 1000 

plakatów filmowych z kieleckiego kina Moskwa). 
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Ponadto dokonano wyboru i przygotowano następujące materiały do 
zdigitalizowania (łącznie około 17 tys. stron): 
 

 Pamiętniki Włodzimierza Gierowskiego 
 Materiały Władysława Kosterskiego-Spalskiego 
 Pocztówki i fotografie  
 Regionalne czasopisma niezależne  
 Stare druki 

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

Oddział Liczba vol. 
Wypożyczalnia 9 842 

Czytelnia Główna (włącznie z 
IKM) 

741 

Czyt. Historyczna 525 
Czyt. Pedagogiczna 1 985 

Czyt. Zarządzania i Administracji 1 114 
Czyt. Matematyczno-

Przyrodnicza 
2 724 

Czyt. Neofilologiczna 324 
Czyt. Informacji Naukowej 309 
Czyt. Zbiorów Specjalnych 273 

Razem 17 837 
 
 
II. Czytelnictwo i udostępnianie : 
 
Na dzień 31.12.2011 liczba czytelników zarejestrowanych  
w Bibliotece Uniwersyteckiej wynosiła 6 129.  
 
Wypożyczalnia: 

W roku 2011 Wypożyczalnia Biblioteki Uniwersyteckiej 
pracowała przez okres 11 miesięcy z wyłączeniem okresu 
urlopowego w sierpniu. 
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 Statystyka zamówień i odwiedzin Wypożyczalni przedstawia 
się następująco: 

 
Złożone 

zamówienia 
ogółem 

 

Zamówienia 
zrealizowane 
i odebrane 

Zamówienia 
zrealizowane i 
nieodebrane 

Liczba 
czytelników 

nowo 
zapisanych  

Liczba 
odwiedzin 

 

56 510 50 077 6 433 536  41 814 

 
Czytelnie:  

W ramach Biblioteki Uniwersyteckiej funkcjonuje 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 343 miejscami.   
 
Statystykę odwiedzin i wykorzystania zasobów w poszczególnych 
czytelniach w 2011 r. prezentuje poniższa tabela:  
 

Czytelnia Główna Historyczna Pedagogiczna Zarządzania i 
Administracji 

Liczba 
odwiedzin 

 
6 704 

 
  20 6581 

 
    16 0011 

 
38 6871 

Liczba 
wypożyczeń 

 
19 718 

 
55 991 

 
 17 290 

 
90 499 

Czytelnia Zbiorów 
Specjalnych 

Informacji 
Naukowej 

Matematyczno
-Przyrodnicza 

Neofilologiczna Razem 

Liczba 
odwiedzin 

 
433 

 
4 6511 

 
5 5221 

 
1 335 

 
93 991 

Liczba 
wypożyczeń 

 
2 689 

 
3 745 

 
19 074 

 
 3 6172 

 
212 623 

1) w tym osoby korzystające ze stanowisk do samodzielnych poszukiwań oraz internetu 
2) łącznie z udostępnianym w czytelni księgozbiorem SZN oraz pracami licencjackimi 
 
 

Poza materiałami bibliotecznymi i bazami danych będącymi w ciągłej 
ofercie Biblioteki, Oddział Informacji Naukowej organizował czasowy 
dostęp do baz z dokumentami elektronicznymi m. in.:  
ECCO (Eighteen Century Collections Online), World eBook Library, 
Oxford University Press, Gale Nursing Reference Center, Primal 
Pictures, Access Emergency Medicine. 
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Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
     W roku 2011 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna po raz kolejny 
odnotowała wzrost realizowanych zamówien zarówno dla naszych 
czytelników jak i zapotrzebowań na nasze materiały z innych 
bibliotek, co przedstawia poniższe zestawienie:   
 
Dla czytelników Biblioteki UJK złożono: 

 954 zamówienia, w tym: 
o 567 książki 
o 387 inne materiały /mikrofilmy, ksero, itp./  

 
Wpłynęło z innych bibliotek: 

 649 zamówienia, w tym: 
o 503 książki 
o 146 inne materiały 

 
Biblioteka ma zarejestrowanych 205 bibliotek z którymi 
współpracuje w ramach wymiany.  
 
III. Struktura i pracownicy: 
 

Biblioteka Uniwersytecka na koniec 2011 roku zatrudniała 77 
osób, w tym: 4 osoby posiadały stopień naukowy doktora a 64 
osoby stopień magistra różnych specjalności. Na stanowiskach 
bibliotekarzy dyplomowanych pracowały 2 osoby,  63 osoby jako 
pracownicy służby bibliotecznej od młodszego bibliotekarza do 
kustosza (w tym 1 na ½ etatu),  6 jako magazynierzy, 4 jako 
pracownicy administracyjni oraz 2 na stanowiskach informatycznych. 

 Ponadto ze środków finansowych Biblioteki było opłacanych 11 
osób obsługi - sprzątaczki, portierzy, itp.- w tym 3 osoby na ½ 
i  1 na ¾  etatu.  
 
 
Bibliotekarze dyplomowani 2 etaty 2 osoby 
Pracownicy służby bibliotecznej 62,5 etatów 63 osoby 
Pracownicy obsługi magazynowej 6 etatów 6 osób 
Pracownicy administracji i informatycy 6 etatów 6 osób 
Razem  76,5 etatów 77 osób 
Ponadto: 
Pracownicy obsługi 

 
9,25 etatu 

 
11 osób 
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Struktura Biblioteki i obsada osobowa poszczególnych działów  
wyglądała następująco: 
 
Dyrektor Biblioteki: 
dr Henryk Suchojad, starszy kustosz dyplomowany 
 
Wicedyrektor ds. Udostępniania Zbiorów:  
Vacat 
 
Wicedyrektor ds. Spraw Filii: 
mgr Urszula Franas-Mirowska, kustosz dyplomowany  
(pracownik Filii w Piotrkowie Trybunalskim) 
 
Wicedyrektor ds. Organizacji Informacji Naukowej: 
mgr Andrzej Antoniak 
 
Oddział Gromadzenia, Ewidencji i Uzupełniania Zbiorów: 
mgr Justyna Adamczyk (½ etatu) -  kierownik 
mgr Ewa Bieniaszewska, mgr Ewa Kornecka-Mogielska,  
 
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 Marta Kołomańska 
mgr Bożena Kosno, mgr Małgorzata Wójcik (½  etatu),  
mgr Katarzyna Ziółkowska, 
 
Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów: 
mgr Halina Mazurkiewicz – kierownik 
mgr Magdalena Cieślik, mgr Maria Domańska-Nogajczyk,  
mgr Monika Grzywna, mgr Agnieszka Kopeć,  
mgr Elżbieta Przybyszewska, mgr Justyna Regulska,  
mgr inż. Barbara Sideł,  
   
Oddział Automatyzacji Procesów Bibliotecznych: 
mgr Iwona Plucner – kierownik 
mgr inż. Marcin Gabryś, mgr Danuta Siudak,  
mgr inż. Jacek Wilczkowski,  
mgr inż. Andrzej Opoka  (prac. UCI ds. Alepha)  
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Pracownia Dydaktyczno-Wydawnicza: 
dr Jolanta Drążyk – ½ etatu 
 
Oddział Zbiorów Specjalnych: 
mgr Ewa Szląpek – kierownik 
dr Jolanta Drążyk (½ etatu), dr Barbara Gulińska 
dr Henryk Suchojad, mgr Aneta Tkacz,  
 
Samodzielne Stanowisko ds. Opracowania Bibliografii Pracowników 
UJK: 
mgr Joanna Nowak 
 
Samodzielne Stanowisko ds. Selekcji: 
vacat 
 
Samodzielne Stanowisko ds. Skontrum: 
mgr Justyna Adamczyk – ½ etatu 
 
Oddział Informacji Naukowej: 
mgr Andrzej Antoniak – kierownik 
mgr Katarzyna Król, mgr Mariusz Lubczyński,  
 
Oddział Udostępniania Zbiorów: 
w tym: 
 
1. Wypożyczalnia: 
mgr Adam Bandrowski – kierownik 
mgr Anna Barucha, Marta Długosz, mgr Ewelina Łojek 
mgr Ewa Cieślikiewicz-Krawczyńska (urlop wychowawczy) 
 
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, Krystyna Gajda, Teresa Jamrożek, 
Piotr Kowalski, mgr Jolanta Sękowska  
  
4. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 
mgr Anna Łojek 
mgr Magdalena Antoniak (urlop wychowawczy) 
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Czytelnia Neofilologiczna: 
mgr Wioletta Kowalik - kierownik 
mgr Ewa Chrobot 
 
Czytelnia Pedagogiczna: 
mgr Jan Jadach – kierownik 
mgr Marta Adler, mgr Dorota Balcerowska, mgr Łukasz Pawlęga 
dr Tomasz Wójcik,  
 
Czytelnia Zarządzania i Administracji: 
mgr Teresa Zegadło - kierownik 
mgr Radosław Januszewski, mgr Ewa Rutkiewicz,  
 
Czytelnia Historyczna: 
mgr Anna Śmietańska – kierownik  
mgr Aldona Majkowska, Dorota Popiel 
 
Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza: 
mgr Anna Chrobot – kierownik 
mgr Agnieszka Adamiec,  
mgr Katarzyna Chruściel (urlop wychowawczy),  
mgr Beata Klimer (urlop bezpłatny), mgr Grażyna Olesiejuk,  
mgr Hanna Plutecka, mgr Anna Szydłak (urlop wychowawczy), 
mgr Marcin Zegadło,  
 
Obsługa Administracyjno-Ekonomiczna Biblioteki: 
mgr Ewa Brąś – st. referent ds. administracyjnych 
mgr Karolina Wicha – spec. ds. promocji i współpracy naukowej 
Andrzej Lesiak – sam. referent ds. spraw finansowych 
Katarzyna Zaborek – spec. ds. administracyjnych (sekretariat 
biblioteki) 
 
IV. Działalność dydaktyczna i wydawnicza: 
 
 W zakresie dydaktyki bibliotecznej dla studentów I roku 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zrealizowano zajęcia 
obligatoryjne z: 

 przysposobienia bibliotecznego ( w wymiarze 2 godz. ćwiczeń 
na grupę) 

 szkolenia  bibliotecznego (w wymiarze 1 godz. wykładu dla 
całego roku i 1 godz. ćwiczeń dla każdej grupy) 

 informacji bibliotecznej ( w wymiarze 5 godz. – 2 godz. 
ćwiczeń i 3 godz. wykładu).  

Ponadto na 9 kierunkach przeprowadzono zajęcia z elementów 
informacji naukowej (w wymiarze 3 godz.). 
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Łącznie przeprowadzono:  
 379 godzin dydaktycznych dla 172 grup, w tym: 

o 235 godzin przysposobienia bibliotecznego 
o 117 godzin elementów informacji naukowej 
o 27 godzin informacji bibliotecznej 

 
W ramach wyżej wymienionych zajęć ćwiczenia z przysposobienia 
bibliotecznego zajęły łącznie: 
 235 godzin, w tym: 

o 189 godzin dla studentów stacjonarnych 
o 46 godzin dla studentów niestacjonarnych 

 
Ćwiczenia z elementów informacji naukowej zajęły łącznie: 
 117 godzin, w tym: 

o 93 godziny dla studentów stacjonarnych 
o 24 godziny dla studentów niestacjonarnych 

 
Zajęcia z informacji bibliotecznej zajęły łącznie: 
 27 godzin, w tym: 

o 21 godzin dla studentów stacjonarnych 
o 6 godzin dla studentów niestacjonarnych 

 
Łącznie przeszkolono 3 877studentów 
 
Zajęcia dydaktyczne prowadziło łącznie 10 pracowników BUK. 

 
Na bieżąco prowadzono również dokumentację działalności 

naukowej pracowników Biblioteki. 
 
V. Infrastruktura informatyczna: 
 

Prace związane z systemem bibliotecznym ALEPH  

 kontynuacja prac związanych  z  przystosowaniem  wersji 
systemu bibliotecznego Aleph 16 do potrzeb biblioteki 

 bieżące prace administracyjne, konserwacyjne 
 działania związane ze współpracą z centralnym katalogiem 

NUKAT 
 przygotowania do przeprowadzki do nowego gmachu BG, 

dostosowanie struktur bazy do nowych zasad podziału 
zbiorów bibliotecznych 

 udział w szkoleniach dotyczących systemu ALEPH i innych, 
wynikających z potrzeb BUK. 
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W zakresie obsługi sprzętu: 

 prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego BUK, 
prowadzenie i aktualizacja kart komputerowych, gromadzenie 
informacji o relokalizacji sprzętu, sporządzanie protokołów 
ubytkowania przestarzałego lub / i uszkodzonego sprzętu 
komputerowego 

 podłączanie i konfigurowanie nowo-nabytego sprzętu, naprawa 
niefunkcjonującego sprzętu komputerowego, 

 doraźne szkolenia pracowników z zakresu obsługi sprzętu i 
oprogramowania 

 utworzenie i administracja sieci WLAN w ramach której pracują 
komputery przenośne (laptopy, netbooki) oraz zaawansowane 
urządzenia mobilne (typu smartphone) będące w użyciu 
dyrekcji i administracji BUK 

 
Wdrażanie polityki bezpieczeństrwa w zakresie ochrony 
danych osobowych w Uczelni:  
 
 instruowanie użytkowników o  zasadach bezpieczeństwa 

danych w systemach informatycznych 
 implementacja ustawień poprawiających bezpieczeństwo 

komputerów przed niepowołanym dostępem,  
 diagnozowanie wystąpienia i neutralizacja szkodliwego 

oprogramowania odnalezionego na komputerach roboczych 
pracowników BUK 

 

W zakresie obsługi serwisu www: 

 Rozbudowa istniejących modułów serwisu 
 Stworzenie i administrowanie Forum dla pracowników Biblioteki 
 Rozbudowa działu serwisu dla niepełnosprawnych czytelników - 

prace związane z dostosowaniem serwisu www BG dla 
niepełnosprawnych (pod kątem użyteczności i dostępności) 

 przygotowanie planu materiałów dydaktycznych do 
zamieszczenia w serwisie www, przygotowanie materiału 
graficznego - do opracowania w formie prezentacji  

 
W ramach ułatwień dla niepełnosprawnych czytelników: 

 Szkolenie pracowników w zakresie obsługi stanowisk 
specjalnych 

 administracja profilem UJK na platformie Akademickiej 
Biblioteki Cyfrowej 
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 adaptacja materiałów dla studentów z dysfunkcją wzroku oraz 
ich sukcesywne umieszczanie w bazie Akademickiej Biblioteki 
Cyfrowej 

 prowadzenie serwisu internetowego Uniwersyteckiego Centrum 
Wsparcia i Rehabilitacji; zaimplementowanie systemu 
FusionNews do wprowadzania aktualności 

 instalacja i konfiguracja sprzętu zakupionego do stanowisk 
wspomagających, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników 
Czytelni 

 
Stan liczbowy sprzętu komputerowego będącego w 
użytkowaniu  BUK: 
 

 138 komputerów, w tym:  
o 82 pracownicze 
o 54 terminale  
o 2 instytutowe i wydziałowe 

 
 
Ponadto w czytelniach Biblioteki znajduje się 5 specjalistycznych 
stanowisk komputerowych przeznaczonych dla czytelników 
niepełnosprawnych wyposażonych w następujący sprzęt i 
oprogramowanie: 
Dedykowany komputer, screenreader, udźwiękowienie, 
oprogramowanie powiększające zawartość ekranu, OCR, DAISY, 
klawiatura ZoomText, skaner A4, kopiarka cyfrowa A3. 
Ponadto wybranych czytelniach znajdują się: 
Linijka brajlowska, drukarka brajlowska, lupa elektroniczna, 
urządzenie lektorskie Auto-Lektor, klawiatura dla osób 
niepełnosprawnych ruchowo. 
 
VI. Działalność naukowa i publikacje: 
 
W roku 2011 pracownicy Biblioteki opublikowali następujące 
pozycje:  

 
Jolanta Drążyk: 

  Materiały dotyczące działalności Publicznej Szkoły 
Dokształcającej Zawodowej Polskiej Macierzy Szkolnej w Kielcach w 
zbiorach Biblioteki Głównej UJK, „Rocznik Biblioteki UJK”, t.2, Kielce 
2010 (wyd. 2011), s. 223–259. 

Joanna Nowak, Jolanta Drążyk (oprac.),  
Biblioteka Główna UJK w 2009 r., „Rocznik Biblioteki UJK”, t.2, 

Kielce 2010 (wyd. 2011), s. 263–280. 
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Jan Jadach: 
Świętokrzyskie sercem Polski. Dokumentacja IX Kongresu 

Regionalnych Towarzystw Kultury. Zespół redakcyjny: Andrzej 
Dąbrowski, Bogdan Dworak, Jan Jadach, Andrzej Tyszka, Seweryn 
A.Wisłocki pod kierownictwem Macieja A. Zarębskiego, Zagnańsk- 
Kielce 2010, BŚ 281; Zespół trzeci i dziewiąty: Korzenie 
regionalizmu polskiego i rola nauki w służbie regionu- oprac.:  

J. Jadach, C. Jastrzębski. 
 Społeczeństwo  obywatelskie – na przykładzie miasta Kielce, 
W: Wybrane problemy społeczne zbiorowości kieleckiej. Red. nauk. 
A. Kościołek, Kielce grudzień 2010. s. 11-50. 
 Biblioteka w regionie- region w bibliotece po 1989 r., „Rocznik 
Biblioteki UJK”, t. 2, Kielce 2010, (wyd. 2011) s. 35- 52. 
 Nowy prezes- stary prezes..., „Goniec Świętokrzyski” 2011, nr 
1-2, s. 5. 
 O przyszłość  regionalizmu świętokrzyskiego i krajowego- 
propozycje na sejmik towarzystw regionalnych Świętokrzyższczyny, 
„Goniec Świętokrzyski” 2011, nr 1-2, s. 5. 
 Pisarz coraz bardziej niepowszedni, (rec.): „Erudyta 
niepowszedni. Wspomnienie o Leonie Janowiczu (1926- 2010) 
dziennikarzu i pisarzu”, Zagnańsk- Warszawa 2011, ”Goniec 
Świętokrzyski” 2011, nr 1-2, s. 7.  
 „My  i transformacja” (rec.): Hanna Bień- Bielska, Stanisław 
Bielski, Transformacja i my, Warszawa- Zagnańsk- Ossala 2011 
Biblioteka Świętokrzyska, ss. 255, „Goniec Świętokrzyski” 2011, nr 
3, s. 7.  
  [z M. Zarębskim], Promocja książki "Transformacja i my", 
Strona RSR RP (http://www.ruch.ngo24.pl/default.aspx) 
 „Transformacja” Bielskich- z Adamem Bieniem- relacja z 
promocji książki w Sandomierzu, „Gazeta Lokalna” (Osiek), 2011, nr 
11, s. 6- 7. 
 (rec.), Z perspektywy czterdziestolecia. Księga pamiątkowa 
Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego w Kielcach (1970- 2010). Pod red. Ryszarda Gryza. 
Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana 
Kochanowskiego, Kielce 2010, s. 367, „Świętokrzyskie” 2011, nr 5, 
s. 83. 
 „Wędrując po drogach zakurzonych...”, W: W. Juchnowska, 
Krzyże, kapliczki i figury przydrożne Gmina Górno, Kielce : 
Towarzystwo Przyjaciół Bęczkowa, 2011, s. 133- 136. 
 (z M. Zarębskim), X Sejmik Regionalistów Świętokrzyskich, 
„Goniec Świętokrzyski”, nr 4, s.1,2 
 .(z M. Zarębskim), „Transformacja i my”- promocja, „Goniec 
Świętokrzyski”, nr 4, s. 5. 
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(JJ i MAZ), O pasji podróżowania na marginesie wieczoru 
promocyjnego książki „Okiem globtrotera” Macieja A. 
Zarębskiego,„Goniec Świętokrzyski”, nr 4, s. 5. 
 
        Joanna Nowak: 

Bibliografia prac profesora Stefana Józefa Pastuszki za lata 
1971–2010 / oprac. Joanna Nowak, Joanna Sztejnbis-Zdyb // W: 
Państwo, wieś, kultura : studia politologiczne, historyczne i 
kulturoznawcze : tom dedykowany Profesorowi Stefanowi Józefowi 
Pastuszce / pod red. Joanny Sztejnbis-Zdyb, Romualda 
Turkowskiego. – Warszawa ; Kielce, 2011. – S. 21-54 

Bibliografia Biblioteki Głównej UJK za 2009 r. / oprac. Joanna 
Nowak, „Rocznik Biblioteki UJK”, t. 2, Kielce 2010 (wyd. 2011) s. 
281-296 

Biblioteka Główna UJK w 2009 r. / oprac. Joanna Nowak, 
Jolanta Drążyk,  „Rocznik Biblioteki UJK”, t. 2, Kielce 2010 (wyd. 
2011), s. 263-280 

Polskojęzyczna książka do nauki zegarmistrzostwa jako 
problem badawczy / Joanna Nowak „Rocznik Biblioteki UJK”, t. 2, 
Kielce 2010 (wyd. 2011), s. 63-99 

Rocznik Biblioteki UJK. [R.] 2 / [oprac. tomu Jolanta Drążyk, 
Joanna Nowak]. – Kielce : Wydawnictwo UJK, 2010. – 302, [2] s. : 
il. ; 24 cm 

 
Henryk Suchojad: 
Sejmiki małopolskie i wielkopolskie wobec ustroju prawno 

skarbowego Rzeczypospolitej w latach 1669-1699, w: Państwo – 
Wieś – Kultura. Studia politologiczne, historyczne i kulturoznawcze, 
pod red. J. Sztejnbis-Zdyb i R. Turkowskiego, Warszawa-Kielce 
2011, s. 183-196. 

 
Nowa biblioteka w nowym gmachu, „Rocznik Biblioteki UJK”, t. 

2, Kielce 2010 (wyd. 2011) s. 11-25.                                                     
 

Przerwana inicjatywa. Idea utworzenia sieci bibliotek 
Solidarności w 1981 roku, „Kurier Kielecki specjalna gazeta 
okolicznościowa”, Nr 11, 12 grudnia 2011 r. („Echo Dnia” 12. 12. 
2011 Nr 287 (10737). 

 
Karolina Wicha: 
Kreowany model kobiecości na łamach czasopisma „Uroda” po 

1989 r., „Rocznik Biblioteki UJK”, t. 2, Kielce 2010 (wyd. 2011), s. 
203 – 221. 
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Tomasz Wójcik: 
Diecezjalny Instytut  Akcji Katolickiej w Kielcach w latach 

1931- 1939, „Rocznik Biblioteki UJK”, t.2, Kielce 2010 (wyd. 2011), 
s. 177-202. 

 
   
VII. Konferencje, sympozja, seminaria i inne szkolenia: 
 
Marzec 
Konferencja: 

Polska edycja "Alma Day". Biblioteka Uniwersytecka Warszawa, 
2 marca 2011. 
Organizator: Aleph Polska 

Marcin Gabryś 
 
Maj 
Konferencja: 

III Międzynarodowa Konferencja Qualitative and Quantitative 
Methods in Libraries, Ateny, Grecja 24 – 27 maja 2011.  
Organizator: National Hellenic Research Foundation (NHRF)  

Referat: H. Suchojad, K. Wicha, Civilization’s conditions of the 
motivating process in The Main Library of Jan Kochanowski 
University in Kielce  

Henryk Suchojad, Aneta Tkacz 
 

Mobilność - II zjazd stypendystów studentów Erasmusa. 
Organizowany przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą UJK, 31 
maja 2011.  

Karolina Wicha 
 

Szkolenie: 
Wyjazd w ramach  Programu LLP-Erasmus wspierającego 

miedzynarodową współpracę szkół wyższych, dla pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi: 

International Week w Uniwersytecie w Huelva/Hiszpania  
9-13 maja 2011.  

Karolina Wicha  
 
Warsztaty: 

Biblioteki cyfrowe a prawo autorskie. Warszawa, 18 maja 2011.  
Organizator: Centrum Promocji Informatyki  

Marcin Gabryś 
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Czerwiec 
Konferencja: 

III Międzynarodowa Konferencja -  Edukacja dla wszystkich. 
Biblioteka Uniwersytecka Warszawa, 29 czerwca -1 lipca 2011. 
Organizator: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Marcin Gabryś 
 
Szkolenie: 

Wyjazd w ramach  Programu LLP-Erasmus wspierającego 
miedzynarodową współpracę szkół wyższych, dla pracowników 
niebędących nauczycielami akademickimi: 

International Week w Uniwersytecie w Tampere/Finlandia  
13-17 czerwca 2011.  

Anna Orłowska  
 
Wrzesień 
Konferencja: 

IGeLU (The International Group of Ex Libris Users) Conference 
and Systems Seminar, Hajfa, Izrael 11 – 14 września 2011.  
Organizator: The University of Haifa, Izrael 

Henryk Suchojad 
 
Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne 

wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Trzy lata po Kielcach – 
najnowsze realizacje, 1-2 września 2011 Poznań.  
Organizator: SBP, Biblioteka Politechniki Poznańskiej 

Karolina Wicha 
 
III edycja konferencji Ex Libris - Praktyczne doświadczenia. 

Biblioteka Uniwersytecka Warszawa, 28 września 2011. 
Organizator: Aleph Polska 

Marcin Gabryś, Andrzej Opoka, Danuta Siudak 
 

Warsztaty: 
Platforma WEB OF KNOWLEDGESM. Warszawa, 09 września 

2011. 
Organizator: Thomson Reuters 

Katarzyna Król 
 

Platforma WEB OF KNOWLEDGESM. Warszawa, 15 września 
2011. 
Organizator: Thomson Reuters 

Katarzyna Król 
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Warsztaty dla trenerów information literacy (TRAINING THE 
TRAINERS IN INFORMATION LITERACY). Warszawa 28– 29.09.2011 
Organizator: Komisja ds. Edukacji Informacyjnej (KEI) ZG 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (SBP) 

Katarzyna Król 
 

Listopad 
Konferencja: 

Opracowanie czasopism ukazujących się przed II wojną 
światową w kontekście ich publikacji w bibliotece cyfrowej. 
Biblioteka Jagiellońska Kraków, 17 listopada 2011. 
Organizator: Biblioteka Jagiellońska  

 Edyta Brylska-Szmidt, Marcin Gabryś 
 
Edukacja, niepełnosprawność, informacja, technologia – 

likwidowanie barier w dostępie osób niepełnosprawnych do edukacji. 
Biblioteka Uniwersytecka Warszawa, 30 listopada 2011. 
Organizator: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Marcin Gabryś 
 

Grudzień: 
Warsztaty: 
 Katalogowanie dokumentów ikonograficznych w katalogu 
NUKAT. Warszawa, 8 grudnia 2012 
Organizator: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie 

                               Ewa Szląpek 
 

Ponadto pracownicy oddziałów opracowania brali udział w ciągu 
całego roku w spotkaniach grup roboczych i szkoleniach w ramach  
zespołu NUKAT a pracownicy Oddziału Automatyzacji Procesów 
Bibliotecznych w spotkaniach roboczych i szkoleniach użytkowników 
systemu ALEPH. 
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VIII. Wystawy: 
 
W ramach pracowni Oddziału Zbiorów Specjalnych, Pracowni 
Dydaktyczno-Wydawniczej oraz we współpracy z wybranymi 
instytucjami i organizacjami spoza Biblioteki zorganizowano 
następujące wystawy: 
 

 Iwona Plucner – grafika komputerowa  
    (II-III 2011, Wydział Matematyczno- Przyrodniczy UJK) 
 Polski wezyr Merefnebef  
    (III – X 2011, Biblioteka Uniwersytecka;  
    wystawa Muz.  Uniwersytetu Rzeszowskiego) 
 Przemysław Gosiewski w regionie świętokrzyskim  
    (IV 2011, Rektorat UJK) 
 Świętokrzyski szlak literacki  
    (X-XII 2011, Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej) 
 20 lat Klubu Morskiego Horn  
    (X 2011, wystawa uliczna na Rynku, następnie w Bibliotece) 
 Kielecki Teatr Tańca  
    (XII 2011, Wydział Matematyczno- Przyrodniczy UJK) 
 Koty w obiektywie Krzysztofa Karpińskiego  
    (XI 2011, Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej) 
 Pour Feliciter. Grafika świąteczno-noworoczna ze zbiorów 

Mieczysława Bielenia  
    (XII 2011, Galeria Biblioteki Uniwersyteckiej) 

 
 
W Czytelni Pedagogicznej zaprezentowano następujące wystawy: 

  „Świętokrzyskie”- i inne „małe ojczyzny”- w publikacjach, 
przewodnikach, prasie regionalnej i lokalnej-  z okazji IX 
Kongresu Regionalnych Towarzystw Kultury i prezentacji 
gmin świętokrzyskich – znowelizowana wersja 

 Prezentacja dorobku wydawniczego pracowników Wydziału 
Pedagogicznego i Artystycznego - wystawa stała 
uzupełniania o nowości) 

 Nowości Czytelni - 8 edycji.  
 

     
 
Kielce, 25.01.2012 r.                    
 
 
 
 

 


