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Wprowadzenie 

 
Rok 2013 był szczególny i jedyny taki w historii, a upłynął pod znakiem 

wyjątkowo intensywnej pracy całego zespołu Biblioteki. Powodem takiego stanu 
rzeczy była przeprowadzka do nowego gmachu przy ul. Świętokrzyskiej 21e, dlatego 
rok sprawozdawczy 2013 z pewnych względów nie był rokiem łatwym, ale z wielu 
względów uznać go można za rok udany, ważny, a w pewnej kwestii nawet 
przełomowy. Wprowadzone w tym roku rozwiązania programowe i systemowe 
zaowocowały wyraźną zmianą in plus w funkcjonowaniu Biblioteki Uniwersyteckiej. 
Kontynuowano, rozpoczęte w 2012 roku,  prace mające na celu przygotowanie 
księgozbioru do przewiezienia oraz przystosowania go do pracy w nowym gmachu 
Biblioteki Uniwersyteckiej. W związku ze zmianą sposobu udostępniania księgozbioru 
w nowym budynku niezbędne były prace związane z okodowaniem księgozbioru 
antenami RFID oraz z połączeniem i scaleniem go w jedną całość, a następnie 
przewiezieniem go do nowej siedziby. W pracach tych uczestniczyli przede 
wszystkim pracownicy oddziałów udostępniania przy współpracy kolegów i koleżanek 
z pozostałych oddziałów Biblioteki. 
Od 13 maja do 16 sierpnia odbywała się przeprowadzka Biblioteki Uniwersyteckiej 
na ulicę Świętokrzyską 21e. Przewożono księgozbiór zarówno z głównej siedziby 
Biblioteki, jak i z jej agend zewnętrznych (Czytelnia Historyczna, Czytelnia 
Neofilologiczna. Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza, Czytelnia Pedagogiczna 
Czytelnia Zarządzania i Administracji). Odpowiedzialną za przewiezienie 
księgozbioru była firma Eurelo, wybrana w drodze przetargu, z którą współpraca 
układała się bardzo dobrze. W wyznaczonym terminie został scalony i przewieziony 
cały księgozbiór, co pozwoliło na otwarcie Biblioteki dla czytelników 1 października. 
Oficjalne otwarcie odbyło się 10 października. Uczestniczyły w nim zarówno Władze 
Uczelni, jak i Władze Miasta oraz Regionu Świętokrzyskiego. 
Przeniesienie księgozbioru wiązało się z radykalną, zarówno dla Biblioteki, jak i dla 
naszych czytelników, zmianą sposobu udostępniania dużej części księgozbioru: 
przeniesienie części zbiorów z magazynu zamkniętego do tzw. wolnego dostępu. 
Niewątpliwie dodać należy, że do pełnego sukcesu przyczyniła się praca wszystkich 
pracowników Biblioteki, a zwłaszcza osób pracujących w oddziałach udostępniania.  
Równolegle z przewożeniem księgozbioru trwały prace związane z przygotowaniem 
infrastruktury informatycznej i narzędzi komputerowych do pracy w nowym budynku 
Biblioteki. Pracownicy Oddziału Komputeryzacji i Informatyzacji włożyli ogromy 
wysiłek w prace związane z wdrażaniem systemu RFID (niezbędnego w wolnym 
dostępie), konfigurację sprzętu dla pracowników i czytelników oraz rekonfigurację 
tablic systemu Aleph do nowych warunków w udostępnianiu. Warto również 
odnotować fakt, że w omawianym roku sprawozdawczym została przygotowana 
strategia dotycząca digitalizacji zbiorów i uruchomienia Biblioteki Cyfrowej. 
Zakupiono system dLibra, w celu zbudowania repozytorium cyfrowego Biblioteki 
Uniwersyteckiej.  

Należy zaznaczyć, że pomimo przeprowadzki część pracowników Biblioteki 
nadal zajmowało się codziennymi zadaniami, czyli pracą związana z obsługą 
czytelników, zakupem, opracowywaniem i wprowadzaniem do naszego zasobu 
nowości wydawniczych, prowadzeniem statystyk oraz bieżącą kontrolą księgozbioru. 
W tym zakresie należy niestety podkreślić malejące systematycznie już od kilku lat 
środki na zakup wydawnictw zwartych, co zaczyna być już sytuacją zagrażającą całej 
polityce gromadzenia i uzupełniania księgozbioru Biblioteki. W roku 
sprawozdawczym 2013 zakup był minimalny, na kwotę  48 233,49 zł (33 386,59 zł-
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Bilioteka w Kielcach, 14 846,90 zł Filia Biblioteki w Piotrkowie Trybunalskim). 
Głównie była to realizacja dezyderatów, uzupełnianie tytułów wielotomowych i serii. 
Nowości pochodziły także od osób indywidualnych, w tym pracowników naukowych 
UJK, oraz instytucji. Najwięcej nowości pochodziło z badań statutowych i zakupów 
realizowanych w ramach projektów unijnych, choć tych ostatnich było znacznie 
mniej niż w roku 2012. Sporą część wpływów stanowiły dary: w maju Ośrodek Karta 
przekazał ok. 700 vol. dokumentów II obiegu, z czego ok. 630 przyjęto do 
księgozbioru.  W czerwcu  prof. R. Czarny przekazał dokumenty (m. in. książki, druki 
ulotne, katalogi wystaw, nadbitki, mapy i plany, wydawnictwa ciągłe i czasopisma) 
dotyczące krajów skandynawskich, w celu utworzenia kolekcji „Biblioteka Nordycka” 
w liczbie ok. 350 vol.  W listopadzie przyjęto od p. Heleny Naksianowicz zbiór druków 
dotyczących sztuki - ok. 200 vol. Również w listopadzie Biblioteka nabyła w darze, 
za pośrednictwem prof. K. Brachy,  od p. Mitki Kisielewskiej z Warszawy, ok. 2000 
vol. z zakresu historii XX w.  
Podobnie jak w 2012 roku tak i w 2013 największym źródłem zwiększania stanu 
naszych zasobów były otrzymywane przez nas dary. Ponieważ jednak nie są to 
nowości wydawnicze, tak często potrzebne i poszukiwane przez naszych czytelników, 
siłą rzeczy ich przydatność w naszej ofercie nie jest tak duża jak należałoby tego 
oczekiwać, ponieważ nie mają wartości niezbędnej literatury naukowej wymaganej 
na poszczególnych kierunkach, którą powinna dysponować biblioteka akademicka. 
Również jednym ze znaczących źródeł, zwłaszcza w wymiarze finansowym, były 
pozycje nabywane w ramach środków pozyskiwanych z funduszy europejskich. 
Ponieważ jednak jest to często literatura obcojęzyczna lub zastrzeżona do użytku 
tylko dla wybranej grupy czytelników, ich wartość dla całego zasobu czytelników 
naszej instytucji również nie jest tak duża jak pozycje kupowane przez Bibliotekę na 
podstawie analizy potrzeb naszych użytkowników.  
Przez cały 2013 rok na bieżąco współpracowano z odpowiednimi jednostkami Uczelni 
w zakresie wyposażania nowego gmachu Biblioteki w meble oraz sprzęt 
informatyczny. Prace zakupu oraz wyposażania koordynował p. Andrzej Lesiak.  
Po przeprowadzeniu księgozbioru oraz pracowników do nowego gmachu, stary sprzęt 
meblowy oraz informatyczny używany w budynku przy ul. Leśnej 16 został 
rozdysponowany: część sprzętu komputerowego i meble przekazano do Biblioteki 
Filii w Piotrkowie Trybunalskim. Część mienia przekazano do poszczególnych 
Wydziałów UJK. Meblami ze starej biblioteki została również wyposażona czytelnia 
Pedagogiczna i Artystyczna przy ulicy Krakowskiej 11.   Pozostałe wyposażenie jest 
sukcesywnie sprzedawane do chwili obecnej, osobom oraz instytucjom, które 
uzyskają zgodę Władz Uczelni na ww. zakup. 
Od początku roku akademickiego 2013/2014 możemy powiedzieć, że staliśmy się – z 
punktu widzenia użytkownika i obsługi jego potrzeb - instytucją jeszcze bardziej 
przyjazną. Ukierunkowanie na czytelnika wyraża się m .in. w podjętej akcji 
oprowadzania grup zorganizowanych (czyli wycieczek) po nowym gmachu Biblioteki 
i prezentowaniu nowych funkcjonalności Biblioteki; Oprowadzono łącznie 218 osób 
w 16 zorganizowanych grupach wycieczkowych zwiedzających BU; oddaniem do 
dyspozycji darmowych, samoobsługowych skanerów (tzw. ekologiczne ksera), 
ustawionych w wolnym dostępie. Ważne w tym kontekście było także dokładanie 
starań o jak najlepsze zorganizowanie dostępu do zasobów bibliotecznych, 
reorganizacja zespołu bibliotekarzy,  nowa struktura Biblioteki oraz opracowanie 
nowego regulaminu udostępniania zbiorów bibliotecznych i nowego regulaminu 
organizacyjnego. Starając się popularyzować Bibliotekę  również w tradycyjny 
sposób wśród obecnych i przyszłych studentów UJK nadal intensyfikowano 
współpracę z Biurem Promocji UJK, przygotowano ulotki informacyjne, folder 
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informacyjno-promocyjny Biblioteki, na bieżąco informowano społeczność Uczelni 
poprzez komunikaty e-mailowe, portal społecznościowy Facebook.  
Udało się to wszystko osiągnąć mimo niejednokrotnie podkreślanej przez Władze 
Uczelni nie najlepszej jej sytuacji, szczególnie w zakresie finansowania. Kwestia 
oszczędności finansów rzutowała także na zmniejszenie budżetu Biblioteki w 
stosunku do roku 2012 oraz utrzymanie zasady nie powiększania stanu etatowego. 
Do sukcesów zaliczyć należy niewątpliwie pozytywną decyzję Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego dotyczącą otrzymania środków finansowych w wysokości 
109 612,25 zł na finansowanie zadania z zakresu działalności upowszechniającej 
naukę na projekt pn. „Biblioteka Nordycka”. Projekt trwający od 2.01.2013 do 
31.12.2013 r. realizowano we współpracy z Katedrą Krajów Europy Północnej UJK. 
W ramach projektu zakupiono, opracowano i udostępniono 264 książki z zakresu 
tematyki państw nordyckich. Bardzo wysoko ocenić należy również współpracę z 
Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym (NUKAT). Wraz z dużą ilością 
pobranych rekordów rośnie pozycja Biblioteki jako instytucji, która w znacznym 
stopniu nasyca katalog zarówno opisami jak i hasłami wzorcowymi.  

Z drugiej strony za coraz istotniejsze uznawać należy wszelkie działania 
szkoleniowo-instruktażowe i dydaktyczne. Zdajemy sobie sprawę, że świat zasobów 
elektronicznych rozwija się bardzo dynamicznie i użytkownik pozostawiony sam sobie 
może nie poradzić sobie z obsługą narzędzi, które pozwalają ten zasób w pełni 
wykorzystywać. Działania w tym zakresie należy więc intensyfikować ponieważ coraz 
trudniejsze zadania merytoryczne, ale także coraz doskonalsze działania 
dydaktyczne czy szkoleniowe, jak i wydarzenia oświatowo-kulturalne mogą 
wypełniać tylko bibliotekarze uczący się i poznający z autopsji najlepsze praktyki 
bibliotek europejskich. Przykładano więc dużą wagę do rozwoju kadry, w tym także 
do realizowania krótkoterminowych wyjazdów szkoleniowych w ramach programu 
Erasmus. Zdobyte doświadczenia wykorzystywane są w bieżącej pracy własnej oraz 
w szkoleniach, którymi obejmujemy pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej UJK. 
Niezwykle ważne jest dzielenie się zdobytą wiedzą na łamach prasy fachowej i 
zawodowej, referowanie w czasie konferencji krajowych i zagranicznych. W tym 
zakresie aktywność pracowników była zadawalająca. Zadowalająca jest również 
liczba publikacji przygotowanych przez poszczególnych pracowników. W sposób 
szczególny podkreślić należy wzrastającą w środowisku rangę „Rocznika Biblioteki 
Uniwersyteckiej”, co jej redakcja odczytuje w coraz większej liczbie artykułów 
zgłaszanych przez osoby z całej Polski. 

 Należy też nadal dążyć do organizowania i czynnego uczestnictwa w wielu 
różnych imprezach o charakterze promocyjnym, kulturalnym czy oświatowo-
edukacyjnym, przez co pogłębiana jest współpraca z otoczeniem. W roku 2013 
wyrazem tego stał się udział m.in. Biblioteki jako współorganizatora (razem z 
Instytutem Designu w Kielcach) imprezy pn. 5 Minut dla Książki, czyli głośne czytanie 
na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego cytatów o książce i czytaniu przez znanych 
Kielczan. Imprezie, która została zorganizowana podczas Światowego Dnia Książki 23 
kwietnia, towarzyszyła m. in. akcja wymieniania się książek, prezentacja sprzętu 
komputerowego dla osób słabowidzących oraz niewidomych.  

Warto również wspomnieć, że w trzeciej edycji konkursu Złoty Żuraw 2012 na 
najlepszą inwestycję w Świętokrzyskiem nasza Biblioteka otrzymała dwie statuetki 
w kategorii obiekty użyteczności publicznej. Biblioteka zyskała uznanie w oczach 
zarówno czytelników, jak i architektów. Jury specjalistów nagrodziło projekt 
Pracowni Projektowej Janusza Pachowskiego Żurawiem Specjalistów i Złotym 
Żurawiem wręczonym na ręce Rektora Uniwersytetu prof. dra hab. Jacka Semaniaka. 
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I. NOWY GMACH 
 

Kubatura budynku wynosi 36.585 m³, a jego powierzchnia użytkowa 7480,5 
m². 
Głównym użytkownikiem gmachu jest Biblioteka Uniwersytecka, która zajmuje trzy 
kondygnacje i część kondygnacji czwartej, razem 6961,6 m² powierzchni.  

Każda z czterech kondygnacji budynku ma nieco inny układ przestrzenny i 
pełni inną funkcję. Na parterze znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne – hol, 
Informatorium, wypożyczalnia, sala konferencyjna, sala seminaryjna, szatnia, 
toalety. Pozostała powierzchnia tej kondygnacji jest niedostępna dla użytkowników. 
Znajduje się tam m.in. magazyn zamknięty, gdzie pomieszczona jest większość 
zbiorów BU.  Na I piętrze zlokalizowane zostały: katalogi komputerowe, sala 
wystawowa (Galeria Uniwersytecka), strefa wolnego dostępu do wydawnictw 
zwartych z 2-kondygnacyjną czytelnią ogólną.  Znajdują się tu również: 
specjalistyczna pracownia dla osób z dysfunkcją wzroku, Wypożyczalnia 
Międzybiblioteczna, magazyn zamknięty książek dziewiętnastowiecznych,  Biblioteka 
Nordycka, pracownia Oddziału Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw oraz pomieszczenia 
dyrekcji i administracji. Na II piętrze zlokalizowano: pomieszczenia oddziałów 
zajmujących się opracowaniem księgozbioru, katalogi kartkowe, Czytelnię Oddziału 
Informacji Naukowej, Czytelnię Multimedialną, Czytelnię Zbiorów Specjalnych, 
Czytelnię Prasy Bieżącej. Dużą powierzchnię zajmuje strefa wolnego dostępu do 
wydawnictw ciągłych. Na III piętrze, niedostępnym dla czytelnika, swoją siedzibę 
ma oddział zajmujący się komputeryzacją, informatyzacją i cyfryzacją zbiorów 
bibliotecznych oraz magazyn odstawny zbiorów.  
 
Przechowywanie zbiorów: 
 
Zbiory biblioteczne rozlokowane są w: 

 magazynie zamkniętym na parterze budynku – na 922 m² 14 km półek (ok. 500 
tys. książek);  

 strefie wolnego dostępu do wydawnictw zwartych na I piętrze – na 847 m² 3 
km półek (ok. 45 tys. książek); 

 strefie wolnego dostępu do wydawnictw ciągłych na II piętrze – na 823 m² 3 
km półek (ok. 1700 tytułów czasopism naukowych i popularnonaukowych 
polskich i zagranicznych); 

 magazynie zamkniętym na I piętrze – kolekcja piśmiennictwa z XIX-tego wieku, 

 magazynie na I piętrze - kolekcja Biblioteki Nordyckiej; 

 magazynie zbiorów specjalnych na II piętrze; 

 magazynie odstawnym na III piętrze; 

 
Nowoczesne urządzenia w udostępnianiu zbiorów: 
 
W strefie wolnego dostępu do wydawnictw zwartych na I piętrze zainstalowano 2 
urządzenia do samodzielnych wypożyczeń („selfcheck” firmy Arfido). Natomiast w 
celu umożliwienia zwrotu książek przez czytelników o dowolnej, dogodnej im porze, 
zainstalowano samoobsługową automatyczną, całodobową wrzutnię zewnętrzną 
(firmy Arfido) umieszczoną tuż przy wejściu głównym do gmachu Biblioteki. W 
Bibliotece funkcjonuje pracownia cyfryzacji zbiorów. Ma ona do dyspozycji 
nowoczesny sprzęt w postaci skanera książkowego Zeutschel 14000, który pozwala 
na skanowanie różnorodnych dokumentów i zbiorów bibliotecznych zszytych i 
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oprawnych. Pracownia digitalizacji została wyposażona również w konwerter 
mikrofilmów Zeutschel OP500, który pozwala na konwersję plików cyfrowych na 
taśmę mikrofilmową oraz wywoływarkę Microform FP505 i przewijarkę do 
mikrofilmów. Czytelnicy mają również do dyspozycji trzy skanery Zeutschel Zeta 
(tzw. ekologiczne ksero), urządzenia za pomocą których szybko i samodzielnie 
skopiują potrzebne im materiały. Wystarczy własny nośnik USB i potrzebne 
informacje można zapisać w postaci pliku PDF czy JPEG. Oprócz ekologicznego ksero 
w Bibliotece będzie funkcjonowało bezobsługowe centrum wydruku (BCW). 
Urzadzenia dostarczono pod koniec grudnia. Trwa ich instalacja. BCW pozwala na 
rozliczanie wydruków, kserokopii i skanów, za pomocą elektronicznych legitymacji 
studenckich lub hybrydowych kart mikroprocesorowych. System BCW składa się z: 

 3 szt. urządzeń wielofunkcyjnych  
 2 szt. kartomat BCW (aparat wrzutowy na monety i banknoty, pozwala 

uzupełniać konta użytkowników, dokonuje ich identyfikacji), 

II.  Statystyki gromadzenia i opracowywania zbiorów: 
 
1. Stan liczbowy zbiorów: 
W 2013 roku przybyło w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej: 

 13 988 tomów wydawnictw zwartych, w tym: 
o    919 uzyskanych drogą kupna, 

o  12 041 uzyskanych poprzez wymianę i dary,  
(w tym 7 413 tysięcy vol. z przeselekcjowanego księgozbioru POM 
oraz 1 645 vol. z księgozbioru CZYTELNIK) 

o   1 028 uzyskanych z środków na badania, z funduszy 
ministerialnych  
                oraz z funduszy UE 

 693 roczników wydawnictw ciągłych, w tym: 
o 418 egz. wydawnictw regularnych polskich               
o 232 egz. wydawnictw nieregularnych polskich              
o  23 czasopism zachodnich 
o  20 czasopism rosyjskich  

 112 jednostek inwentarzowych i egzemplarzy  zbiorów    
           specjalnych 

W tym samym czasie ubytkowano:  

    2 094 vol. w tym: 
o   679 z inwentarza głównego, 
o   378 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych,  
o 1 037 roczniki wydawnictw ciągłych 

Stan zbiorów na dzień 31.12.2013 r. wynosił: 

    451 679 vol. wydawnictw zwartych, 

     67 706 roczników wydawnictw ciągłych, 

      9 460 jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych. 
Ilość tytułów prenumerowanych czasopism w roku 2013 wynosiła: 

 693 tytuły w tym:  
o 650 tyt. czasopism polskich 
o  43 tyt. czas. zagranicznych.  
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2. Wartość pozyskanych zbiorów: 
Ogółem wartość księgozbioru uzyskanego drogą zakupu, wymiany oraz darów 
wyniosła: 

 568 126, 95 zł  w tym:  
o 33 386,59 zł, zakup wydawnictw zwartych 
o 133 761,80 zł zakup wydawnictw ciągłych, w tym: 

 66 562,57 zł wyd. polskie 
 67 199,23 zł wyd. zagraniczne 

o   9 001,71 zł zakup elektronicznych baz danych 
o 266 344,22 zł dary 
o 125 632,63 środki z badań, funduszy ministerialnych oraz 

funduszy UE 
Na oprawę i konserwację księgozbioru wydatkowano: 

 13 136,40 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 Oddział 
Wolnego Dostępu do Wydwnictw 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 2013 roku wyglądały następująco:    

 
Rekordy wprowadzone do bazy NUKAT -   1 598 

 wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne  - 1 586 

 wydawnictwa ciągłe – 12  
 

Rekordy skopiowane do bazy Aleph – 21 637 
 

 wydawnictwa zwarte i zbiory specjalne (kartografia, płyty 
CD, druki muzyczne, filmy)  -  21 085 

 wydawnictwa ciągłe  - 552 

 
Rekordy haseł wzorcowych 
 

 Hasła osobowe, korporatywne (instytucje) -  669 

 Hasła przedmiotowe - 35 

 Hasła rozwinięte -  147 

 Tytuły ujednolicone - 69 

 Tytuły serii - 42 

 Nazwa/tytuł - 3 
 
Łącznie utworzono w Bibliotece  965  haseł  rekordów wzorcowych typu formalnego 
i przedmiotowego. 
 
Baza PUK10 – rekordy wzorcowe typu formalnego, tworzone i wgrywane w Oddziale 
Opracowania Formalnego Zbiorów,  została powiększona o ok. 19 000  -rekordy 
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wgrane z katalogu NUKAT Stan bazy PUK 01 w katalogu Aleph wynosi – 175 000 
rekordów.     
 

Stan bazy NUKAT  dla Biblioteki Uniwersyteckiej od początku współpracy2 
 
Liczba rekordów bibliograficznych zwartych skopiowanych do katalogu Biblioteki – 
173 019 
 
Liczba rekordów wydawnictw ciągłych  skopiowanych – 5 157 
                                                                                       Razem 178 176 

Liczba rekordów haseł wzorcowych (formalnych i przedmiotowych) utworzonych w 
Bibliotece -  25 973 
 
Uprawnienia do aktywnego współkatalogowania w Bibliotece, ramach katalogu 
centralnego NUKAT posiada, nadane na wniosek przedstawiciela, 14 bibliotekarzy.  
 
Oddział Informacji Naukowej: 
 

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

 EBSCO 

 Elsevier (ScienceDirect/ICM) 

 Springer 

 AIP/APS  

 FacultyOf1000-Biology 

 LEX 

 Polska Bibliografia Lekarska 
 
Oddział Zbiorów Specjalnych: 
W zakresie zbiorów specjalnych w roku 2013 pozyskano i opracowano następujące 
dokumenty i materiały:  
 

 pozyskano m.in.blisko 2 tys. dokumentów życia społecznego oraz materiały 
profesora Stefana Pastuszki (kontynuacja) 

 

 przejęto ok. 1000 map i atlasów z likwidowanej Czytelni Matematyczno-
Przyrodniczej  
 

Kontynuowano porządkowanie materiałów z księgi inw. G (Grafika), ponowne 
opracowanie 270 grafik. 

 
III. Czytelnictwo i udostępnianie: 
 
Na dzień 31.12.2013 liczba czytelników zarejestrowanych  
w Bibliotece Uniwersyteckiej wynosiła   8 257, w tym czytelników aktywnych 2 678.  
 
 

                                           
2  Źródło:  www.nukat.edu.pl/statystyka  - (4.12.2013). 

http://www.nukat.edu.pl/statystyka
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Wypożyczalnia: 
W roku 2013 Wypożyczalnia Biblioteki Uniwersyteckiej pracowała przez okres 

7 miesięcy ze względu na przeprowadzkę. 
 
 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 

 

 6 862  5 489 1 373 2 100  12 693 

 
 
Czytelnie:  

W gmachu głównym Biblioteki, w ramach Biblioteki Uniwersyteckiej, 
funkcjonują 4 czytelnie:  
Czytelnia Ogólna w strefie wolnego dostępu do wydawnictw zwartych – 118 miejsc, 
Czytelnia Oddziału Informacji Naukowej – 29 miejsc, 
Czytelnia Oddziału Zbiorów Specjalnych – 16 miejsc, 
Czytelnia Prasy Bieżącej – 16 miejsc,  
Czytelnia Multimedialna – 20 miejsc. 
Biblioteka dysponuje łącznie 318 miejscami do pracy dla czytelników w gmachu przy 
ul. Świętokrzyskiej 21e.  
Poza budynkiem głównym Biblioteki zbiory udostępniane są również w Czytelni 
Pedagogicznej (agenda zewnętrzna Biblioteki) przy ulicy Krakowskiej 11 – 33 miejsca.  
 
Statystykę odwiedzin i wykorzystania zasobów w poszczególnych czytelniach w 2013 
r. prezentuje poniższa tabela:  
 

Czytelnia Główna1 Historyczna1 Pedagogiczna Zarządzania  
i Administracji1 

Liczba 
odwiedzin 

 
  1 658 

 
  1 4522 

 
    16 4142 

 
8 3442 

Liczba 
wypożyczeń 

 
6 081 

 

 
5 676 

 
 9 621 

 
16 961 

Czytelnia Zbiorów 
Specjalnyc

h 

Informacji 
Naukowej 

Matematyczno-
Przyrodnicza1 

Neofilologiczn
a1 

Razem 

Liczba 
odwiedzin 

 
275 

 
brak danych 

 
5842 

 
brak danych 

 
28 727 

Liczba 
wypożyczeń 

 
3 992 

 
brak danych 

 
2 575 

 
 brak danych 

 
44 906 

1) czytelnia funkcjonowała od 01.01.2013 do 31.04.2013 r. 
2) w tym osoby korzystające ze stanowisk do samodzielnych poszukiwań oraz 
internetu 
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Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
     W roku 2013 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna zrealizowała następujące 
ilości zamówień:   
 
Dla czytelników Biblioteki UJK złożono: 

 477 zamówień, w tym: 
o 368 książek 
o  109 inne materiały /mikrofilmy, ksero, itp./  

 
Wpłynęło z innych bibliotek: 

 524 zamówienia, w tym: 
o 365 książki 
o 159 inne materiały 

 
Biblioteka ma zarejestrowanych 207 bibliotek z którymi współpracuje w ramach 
wymiany.  
 
IV. Struktura i pracownicy: 
W roku sprawozdawczym przeprowadzono restrukturyzację Biblioteki 
Uniwersyteckiej, przystosowując jej strukturę organizacyjną do potrzeb 
funkcjonowania w nowym budynku oraz w celu stworzenia lepszych warunków do 
realizacji zadań statutowych. Struktura organizacyjna stanowi załącznik do 
niniejszego sprawozdania. 

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach na koniec 2013 roku zatrudniała 68 osób 
(w stosunku do 2012 r. nastąpił spadek zatrudnienia o 3 osoby), w tym: 5 osób 
posiadało stopień naukowy doktora, a 57 osób stopień magistra różnych specjalności. 
Na stanowiskach bibliotekarzy dyplomowanych pracowały 2 osoby, 54 osoby jako 
pracownicy służby bibliotecznej od młodszego bibliotekarza do kustosza, 6 jako 
magazynierzy, 4 jako pracownicy administracyjni oraz 2 na stanowiskach 
informatycznych. 

 

Bibliotekarze dyplomowani 2 etaty 2 osoby 

Pracownicy służby bibliotecznej 54 etaty 54 osób 

Pracownicy obsługi magazynowej 6 etatów 6 osób 

Pracownicy administracji i informatycy 6 etatów 6 osób 

Razem  68 etatów 68 osób 

 
Struktura Biblioteki i obsada osobowa poszczególnych działów wyglądała 
następująco: 
 
Dyrektor Biblioteki: 
dr Henryk Suchojad, starszy kustosz dyplomowany 
 
Wicedyrektor ds. Spraw Filii: 
mgr Urszula Franas-Mirowska, kustosz dyplomowany  
(pracownik Filii w Piotrkowie Trybunalskim) 
 
Wicedyrektor ds. Organizacji Informacji Naukowej: 
mgr Andrzej Antoniak 
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Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów: 
mgr Justyna Adamczyk -  kierownik 
mgr Ewa Bieniaszewska, Teresa Jamrożek, 
mgr Ewa Kornecka-Mogielska  
 
Oddział Opracowania Formalnego Zbiorów : 
mgr Zofia Kilarska, kustosz dyplomowany - kierownik 
mgr Teresa Chutnik, mgr Anna Gołuzd, mgr Marta Kołomańska 
mgr Bożena Kosno, mgr Katarzyna Ziółkowska 
 
Oddział Opracowania Rzeczowego Zbiorów: 
mgr Magdalena Cieślik – kierownik 
mgr Maria Domańska-Nogajczyk, mgr Agnieszka Kopeć,  
mgr Halina Mazurkiewicz, mgr Elżbieta Przybyszewska,  
mgr Justyna Regulska  
    
Oddział Komputeryzacji i Informatyzacji: 
mgr inż. Marcin Gabryś – kierownik 
mgr Ewelina Łojek, mgr Dorota Popiel, mgr Danuta Siudak,  
mgr inż. Jacek Wilczkowski  
 
Oddział Nauki, Dydaktyki i Wydawnictw: 
dr Jolanta Drążyk – kierownik 
dr Grażyna Gulińska, mgr Joanna Nowak, dr Henryk Suchojad 
 
Oddział Zbiorów Specjalnych: 
mgr Ewa Szląpek – kierownik 
mgr Iwona Plucner, mgr Aneta Tkacz  
 
Oddział Informacji Naukowej: 
mgr Andrzej Antoniak – p.o. kierownika 
mgr Wioletta Kowalik, mgr Katarzyna Król-Golda,  
dr Mariusz Lubczyński  
 
Oddział Przechowywania i Wypożyczania Zbiorów: 
mgr Adam Kacak – kierownik 
mgr Anna Basamania, mgr Marek Białas, mgr Katarzyna Chruściel, Anna Detka, mgr 
Marta Długosz, Krystyna Gajda, Piotr Kowalski, mgr Jolanta Pękalska,  
 
Oddział Wolnego Dostępu do Zbiorów Zwartych: 
mgr Adam Bandrowski – kierownik 
mgr Anna Chrobot, mgr Monika Grzywna, mgr Urszula Gołda, mgr Radosław 
Januszewski, mgr Anna Klimaszewska, mgr Aldona Majkowska, mgr Anna Szydłak 
(urlop wychowawczy), mgr Teresa Zegadło 
 
Oddział Wolnego Dostępu do Wydawnictw Ciągłych: 
mgr Edyta Brylska-Szmidt – kierownik  
mgr Marta Adler, Helena Białas, mgr Małgorzata Guldon, mgr Renatas Hatys,  
mgr Renata Krokos, mgr Ewa Rudawska, mgr Ewa Rutkiewicz, mgr Marcin Zegadło 
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Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 
mgr Anna Łojek 
 
Czytelnia Pedagogiczna: 
mgr Jan Jadach – kierownik 
mgr Dorota Balcerowska, mgr Anna Śmietańska, dr Tomasz Wójcik  
 
Sekretariat: 
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) 
 
V. Działalność naukowa dydaktyczna i wydawnicza: 
 
    Dydaktyka 
 

Opracowano nowy trzyetapowy program przysposobienia (szkolenia) 
bibliotecznego dla studentów I roku. Program został zaakceptowany przez Dyrekcję 
Biblioteki Uniwersyteckiej i Władze Uczelni. Po 10 października, a więc po oficjalnym 
otwarciu gmachu Biblioteki, przystąpiono do realizacji etapu pierwszego programu 
szkolenia, czyli zdobycia przez studentów podstawowej wiedzy na temat 
funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w nowych warunkach lokalowych. 
Realizowano to poprzez prowadzenie zajęć w nowym gmachu Biblioteki, wykłady 
informacyjne połączone z oprowadzaniem po Bibliotece.  Szkolenie 
(przysposobienie) biblioteczne w  roku 2013 zostało przeprowadzone przez 3 
pracowników Biblioteki na 27 kierunkach kształcenia. Łącznie przeprowadzono 174 
godziny dla 87 grup, w tym na: 

 studiach stacjonarnych – 148 godz. dla 74 grup; 

 studiach niestacjonarnych  –   26 godz. dla 13 grup. 
W zajęciach uczestniczyło 2060 studentów. 
 
Etap drugi - uzupełnienie i pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania Biblioteki 
Uniwersyteckiej realizowany poprzez szkolenie biblioteczne online (samodzielne 
zapoznanie się studentów z informacjami na temat funkcjonowania biblioteki 
uczelnianej zamieszczonymi na stronie internetowej BU) będzie realizowany w 
styczniu 2014 r. Etap trzeci - weryfikacja  wiedzy studentów o Bibliotece, 
realizowany poprzez  obowiązkowe zaliczenie przez studentów testu 
sprawdzającego, będzie realizowany w terminie styczeń – luty 2014 r. (do 
zakończenia semestru zimowego). 
 
W ramach zajeć dydaktycznych przeprowadzono również 6 godzin zajęć 
dydaktycznych dla studentów I roku filologii polskiej na temat starych druków w 
zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej.  
 
   
 Prace nad bibliografią publikacji pracowników UJK 
 
Kontynuowano gromadzenie informacji o publikacjach pracowników Uczelni – 
tworzenie "kartoteki" w edytorze tekstów. Stan na 15.12.2013 –11 346 opisów, (w 
2013 r. przybyło 3997 opisów bibliograficznych. Równolegle prowadzono prace 
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koncepcyjne mające na celu racjonalne wykorzystanie oprogramowania  Expertus na 
potrzeby UJK, wypracowano zasady współpracy z Działem Nauki UJK.  
 
   Prace wydawnicze 
 
Współpracowano z Wydawnictwem UJK przy wydaniu „Rocznika Biblioteki 
Uniwersyteckiej” tom 1. Gromadzono materiały do kolejnego tomu „Rocznika 
Biblioteki Uniwersyteckiej. 
Przygotowano materiały informacyjne dotyczące różnych aspektów funkcjonowania 
BU do folderów informacyjno-promocyjnych.  

 
VI. Infrastruktura informatyczna: 
 

Prace związane z systemem bibliotecznym ALEPH  

 

 monitorowanie systemu Aleph w celu utrzymania systemu w gotowości do 

pracy: analiza logów, kontrola procesów systemowych, optymalizacja 

 przygotowywanie raportów systemu Aleph z wykorzystaniem języka SQL  

 

W zakresie obsługi sprzętu: 

 

 prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, naprawa 

niefunkcjonującego sprzętu, podłączanie i konfigurowanie nowo nabytego 

sprzętu 

 szkolenie pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania 

 pomoc techniczna dla pracowników 

 obsługa serwisu internetowego Biblioteki 

 
Stan liczbowy sprzętu teleinformatycznego będącego w użytkowaniu  BU: 
 

 134 zestawy komputerowe w tym: 

70  stanowisk pracowniczych 

 64   stanowiska dla czytelników; 

 9 tabletów 

 3 skanery ekologiczne 

 1 skaner wielkoformatowy 

 1 wywoływarka mikrofilmów 

 1 urządzenie umożliwiające cyfrowe zapisywanie mikrofilmów 

 1 skaner do mikrofilmów 

 1 przewijarka do mikrofilmów 

 3 tablice interaktywne z rzutnikiem 

 1 tablica samokopiująca 

 2 ekrany stacjonarne 

 2 rzutniki cyfrowe  

 2 tablety dla grafika 
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 5 specjalistycznych stanowisk komputerowych przeznaczonych dla 

czytelników niepełnosprawnych – jedno znajduje się w Czytelni 

Pedagogicznej, cztery w specjalistycznej pracowni dla osób z 

niepełnosprawnościami w gmachu głównym BU. Dla użytkowników dostępne 

jest oprogramowanie powiększające, udźwiękawiające, ubrajlawiąjące, OCR 

oraz sprzęt wspomagający tj.: linijka brajlowska, drukarka brajlowska, 

skaner, lupy elektroniczne, powiększalniki ekranowe, kopiarka A3, urządzenie 

lektorskie, klawiatury i myszy dla osób niepełnosprawnych ruchowo. 

VII. Publikacje: 
 
W roku 2013 pracownicy Biblioteki opublikowali następujące pozycje:  
 
Drążyk Jolanta  

Zegadłowicziana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach, „Rocznik 
Biblioteki Uniwersyteckiej” 2013, t.1, s. 61–81 (w druku). 

 
Biblioteka Główna UJK w latach 2010-2011, „Rocznik Biblioteki 

Uniwersyteckiej” 2013, t.1, s. 287–302 (w druku). 
 
Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach – biblioteką XXI wieku, biuletyn 

informacyjno-promocyjny, opracowanie tekstu Jolanta Drążyk, Karolina Wicha, 
Kielce 2013. 
 
 
GulińskaGrażyna  

Kultura książki w Kielcach po 1945 roku, „Rocznik Biblioteki 
Uniwersyteckiej” 2013, t.1, s. 41–59 (w druku). 
 
Jadach Jan 

Małe „książeczki” - wielka sprawa, [W:] W kręgu przyjaźni. Książkę wydano z 
okazji 70 rocznicy urodzin Macieja Andrzeja Zarębskiego. Pod red. L. Zarębskiej, 
Zagnańsk- Kielce 2013, s.18 59-80. 
  

O „małych ojczyznach” w Świętokrzyskiem..., „Goniec Świętokrzyski” 2013, 
nr 4, s. 8.  
  
O regionaliźmie (chciałoby się powiedzieć) współczesnym słów kilka..., „Goniec 
Świętokrzyski” 2013, nr 3, s. 9. 
 
 Zachować w pamięci:  czas, klimaty i ludzi..., [W:] W lustrze bez makijażu i 
nie przy goleniu. Książkę wydano z okazji  80 rocznicy urodzin Bogdana Dworaka, 
Zagnańsk- Zawiercie 2013, s. 50- 52.  
 
Kilarska Zofia 

Zmiany w katalogu komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej w  Kielcach  
kontekście współpracy z Centrum NUKAT. [W] „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 
2013, t.1, s. 83- 136 (w druku). 
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Nowak Joanna 
 Bibliografia prac Profesor Marty Pawliny-Meduckiej : 1977-2011 / oprac. 
Joanna Nowak, w: W lesie rzeczy : szkice o kulturze, literaturze i języku 
dedykowane Profesor Marcie Pawlinie-Meduckiej na Jej siedemdziesięciolecie, pod 
red. Moniki Bator i Anny Kurskiej, Kielce, 2013, s. 9-18. 
  
 Bibliografia prac Doktora Henryka Suchojada za lata 1974–2011, oprac. 
Joanna Nowak, „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2013, t. 1, s. 11-21. 
 
Suchojad Henryk 

Biblioteka stworzona z wizją. Rozmowa z Henrykiem Suchojadem, 
dyrektorem biblioteki, rozmawiała Kornelia Jankowska, VIP. Polityka. Biznes. 
Fakty, nr 4 (39) październik/grudzień 2013, s. 94-95.  
 
Suchojad Henryk, Wicha Karolina 

Civilization conditions of the motivating  process in The Main Library of Jan 
Kochanowski University in Kielce, Poland “US-China Education Review”  B 12 (2012) 
1007-1012. Artykuł dostępny też online:  

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0
CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.davidpublishing.com%2FDownLoad%2F%3Fid%3D
10222&ei=DlfBUvSQDdSQhQecioHwDA&usg=AFQjCNEn_vb6iG6R7MeK2dHTmdMVFmp
BNQ&bvm=bv.58187178,d.ZG4 

 
Wicha Karolina 

Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach – biblioteką XXI wieku, biuletyn 
informacyjno-promocyjny, opracowanie tekstu Jolanta Drążyk, Karolina Wicha, 
Kielce 2013. 

 
Misja i strategia zadań Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach „Rocznik Biblioteki Uniwersyteckiej” 2013, t.1, s. 303–
309 (w druku). 
 
Wilczkowski Jacek 

Tłumaczenie tekstu  z języka polskiego na język angielski biuletynu 
informacyjno-promocyjnego pn.Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach – biblioteką 
XXI wieku, opracowanie tekstu Jolanta Drążyk, Karolina Wicha, Kielce 2013. 

 
 
VIII. Konferencje, sympozja, seminaria, spotkania naukowe i kulturalne oraz inne 
szkolenia: 
 
Luty 
Szkolenie:  

„Komunikacja z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Jak rozumieć, 
rozmawiać i postępować?” – szkolenie zorganizowane przez Uniwersyteckie 
Centrum Wsparcia i Rehabilitacji UJK , Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK , 
11.02.2013 r.  

                                      Jolanta Drążyk 
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Marzec 
Wieczór artystyczno- literacki z okazji 70- lecia urodzin Macieja Andrzeja 
Zarębskiego, 22 III 2013 Wojewódzka Biblioteka Publiczna- wystąpienie na temat 
działalności edytorskiej M. Zarębskiego. 

Jan Jadach 
Kwiecień 
„Książka regionalna w krzewieniu patriotyzmu”- Uniwersytet III Wieku w 
Zagnańsku, 09.04. 2013 r. 

Jan Jadach 
 
Maj 
Konferencja w ramach cyklu: „Debaty świętokrzyskie”, Kielce – Święty Krzyż 24-25. 
05. 2013 r. 

       dr Henryk Suchojad, dr Jolanta Drążyk 
 
VIII Ogólnopolskie Posiady w cieniu Bartka- Ośrodek Regionalizmu Świętokrzyskiego 
Zagnańsk- „Barwy współczesnego regionalizmu polskiego i świętokrzyskiego”, 
18.05.2013 r. 

Jan Jadach 
 
Wyjazd szkoleniowy w ramach Programu LLP - Erasmus (STT) – Uniwersytet Tomasa 
Bata w Zlinie, Biblioteka, Czechy, 13–18.05.2013 r.  

dr Jolanta Drążyk, Aneta Tkacz 
 
 
Warszawskie Targi Książki, 17.05.2013 r.  

Justyna Adamczyk, Ewa Kornecka-Mogielska 
 
Czerwiec 
Wyjazd szkoleniowy  w ramach Programu LLP – Erasmus (STT) - Uniwersytet 

Insubria (Como, Varese), Włochy, 03.06 – 07.06.2013 r. 

Danuta Siudak 

Lipiec 
Spotkanie Jubileuszowe Pani Profesor Marty Pawliny-Meduckiej, Kielce, 10.07. 2013 
r.  
                                                                                                        Joanna Nowak 
 
150 rocznica wybuchu powstania styczniowego- Skansen Etnograficzny w Tokarni, 
22.07. 2013 r. 

Jan Jadach 
80- lecie Bogdana Dworaka, nestora regionalizmu polskiego i zawierciańskiego,   
26.07.2013 r.  

Jan Jadach 
 
Wrzesień 
Otwarte werbinarium dla bibliotekarzy systemowych, dla których VIRTUA nie jest 
systemem macierzystym: „VIRTUA - prezentacja nowych funkcji”, 05.09.2013 r.  

Zofia Kilarska 
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28 FORUM Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych "Rola biblioteki w zakresie parametryzacji 
uczelni" Częstochowa 18.09.2013  

Zofia Kilarska 
 
Październik 
 Maciej Andrzej Zarębski jako edytor (spotkanie autorskie M. A. Zarębskiego w 
Centrum Edukacyjnym „Szklany Dom” w Ciekotach), 05.10.2013 r. 

Jan Jadach 
 

„Małe ojczyzny” w Górach Świętokrzyskich, głos w dyskusji panelowej i konferencji 
naukowej, Kielce 24- 25. 10. 2013 r. 

Jan Jadach 
 
Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Kategorie kultury –I : „Czas jako 
paradygmat kultury i natury”, Kielce, 23–24.10. 2013 r.  
Wygłoszony referat: „Urządzenia do pomiaru czasu przedmiotem fascynacji… 
bibliofilów, czyli kilka słów o publikacjach dla kolekcjonerów zegarów i zegarków”   

       Joanna Nowak 
 
17 Targi Książki w Krakowie, 25.10. 2013 r. 

     Justyna Adamczyk, Ewa Bieniaszewska 
 
Listopad 
Szkolenie: Wiedza na wyciągnięcie ręki, 20.11.2013 r. 

Organizator: Fundacja Szansa dla Niewidomych 

Dorota Popiel 

 
Konferencja: Informatyzacja Szkolnictwa Wyższego, 22.11 – 23.11.2013 r. 

Organizator: UJK 

Marcin Gabryś 

 

Warsztaty online: opracowanie starodruków w jhp KABA, 25.10. 2013 r. 
Organizator: Centrum NUKAT 

Magdalena Cieślik, Maria Domańska-Nogajczyk, 
 Agnieszka Kopeć, 

Halina Mazurkiewicz, Elżbieta Przybyszewska, Justyna Regulska 
  
„Mijające krajobrazy Polski. Świętokrzyskie”- Wszechnica Świętokrzyska i  Komisja 
Turystyczno- Krajoznawcza ZG PTTK, 23.11. 2013 r. 

Jan Jadach 
 

Grudzień 
Szkolenie: 
Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych, 03.12.2013 r. 

Organizator: Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji - UJK Kielce. 
          Dorota Popiel 

 

mailto:maria.domanska-nogajczyk@ujk.edu.pl@ujk.edu.pl
mailto:agnieszka.kopec@ujk.edu.pl
mailto:halina.mazurkiewicz@ujk.edu.pl
mailto:halina.mazurkiewicz@ujk.edu.pl
mailto:elzbieta.przybyszewska@ujk.edu.pl
mailto:justyna.regulska@ujk.edu.pl
http://www.ujk.edu.pl/ucwir/


 18 

Konferencja bibliotekarzy systemowych bibliotek współpracujących z katalogiem 
NUKAT poświęcona problemom związanym ze standardem katalogowania Resource 
Description and Access (RDA) oraz obowiązującym zasadom współpracy i planom 
Centrum NUKAT na kolejne lata, Warszawa 12.12.2013 r.     
          Magdalena Cieślik 
 
XIX. Wystawy: 
 
W ramach pracowni Oddziału Zbiorów Specjalnych oraz we współpracy z wybranymi 
instytucjami i organizacjami spoza Biblioteki zorganizowano następujące wystawy: 
 

 Teatr Lalki i Aktora „Kubuś”;  

 Wystawa malarstwa Mariusza Sobocińskiego;  

 „Krok po kroku – aktywna droga” – wystawa Regionalnego Centrum 
Wolontariatu towarzysząca konferencji „Edukacja pozaformalna w 
perspektywie finansowej 2007-2013 i 2014-2020”. 

 
W ramach pracowni Oddziału Nauki Dydaktyki i Wydawnictw zorganizowano 
nastepujące wystawy tematyczne: 

 „Powstanie styczniowe w publikacjach pracowników UJK w Kielcach”;  

 „Drogi Polaków do niepodległości. W 150 rocznicę Powstania       
Styczniowego”. 

Obie wystawy zgłoszone zostały do „Programu obchodów 150. Rocznicy Powstania 
Styczniowego na terenie województwa świętokrzyskiego”. 
 
W Czytelni Pedagogicznej zaprezentowano następujące wystawy: 
 

 „Świętokrzyskie” i  małe ojczyzny”- znowelizowana wersja wystawy 

przygotowanej w 2012 roku - tematycznie i w zakresie nowości, zwłaszcza w 
kontekście organizowanych w Kielcach jesienią 2013 roku przedsięwzięć 
związanych z problematyką „małych ojczyzn”;  

 Dorobek wydawniczy pracowników Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego i 
pracowników Czytelni Pedagogicznej - wystawa stała uzupełniana o nowości;  

 Nowości Czytelni -5 edycji. 
 

 
Kielce, 13.01.2014 r.                   
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I. Wstęp 

 

 W zakresie realizacji zadań wyznaczonych Planem pracy Filii Biblioteki 

Uniwersyteckiej w Piotrkowie Trybunalskim Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

na 2013 rok, prace przebiegały bez większych zakłóceń i zgodnie z planem przyjętym na 

początku roku. Zaznaczyć jednak należy, że realizacja podstawowych funkcji Biblioteki 

odbywała   się w warunkach drastycznych ograniczeń finansowych. W roku sprawozdawczy 

zakupiono trzykrotnie mniej nowości wydawniczych w porównaniu z analogicznym rokiem 

ubiegłym. Katastrofalnie niski poziom kwoty przeznaczonej na zakup księgozbioru 

spowodował całkowite zarzucenie polityki gromadzenia i uzupełniania księgozbioru. Zakupy 

odbywały się w sposób doraźny i dotyczyły tylko pojedynczych wydawnictw, kupowanych  

z resztą w jednym egzemplarzy. Taki stan rzeczy daje pewność, że z bogatej  

i różnorodnej medialnie oferty wydawniczej, proponowanej przez naukowe oficyny 

wydawnicze, w księgozbiorze bibliotecznym znajduje się wręcz śladowa ilość tego, czym 

powinna dysponować biblioteka uniwersytecka. W roku sprawozdawczym Biblioteka w 

dalszym ciągu aktywnie  uczestniczyła w pracy w module  Dziekanat XP, w którym 

odnotowywano aktualne informacje o należnościach czytelników.  

 

II. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI 

 

Biblioteka była czynna przez 11 miesięcy, z przerwą w miesiącu sierpniu.  

 

1. Struktura organizacyjna Filii Biblioteki Uniwersyteckiej  

w Piotrkowie Trybunalskim  

 

Zastępca Dyrektora ds. Filii Biblioteki Uniwersyteckiej  

w Piotrkowie Trybunalskim: 

mgr Urszula Franas-Mirowska, starszy kustosz dyplomowany 

 

Oddział Gromadzenia, Ewidencji i Opracowania Zbiorów: 
mgr Urszula Jagodzińska, mgr Liliana Koblenzer, mgr Małgorzata Pisarek,  

mgr Danuta Szeidl 

 

Wypożyczalnia: 

mgr Agnieszka Rogozińska, mgr Ewa Witczak, mgr Mariusz Woźniczka 

 

Czytelnia Ogólna wraz z Punktem Informacji Naukowej i Stanowiskiem ds. Czasopism 

mgr Konrad Klukowski, mgr Magdalena Lankocz, mgr Sylwia Miller-Sieroska 

 

Czytelnia Filologiczno-Historyczna wraz z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną 

dr Jolanta Dybała, mgr Iwona Krzywińska 

 

Na koniec roku 2013 stan personelu wynosił 13 etatów:  

1 bibliotekarz dyplomowany - starszy kustosz dyplomowany; 

12 pracowników służby bibliotecznej, w tym: 

7 kustoszy bibliotecznych,  

2 starszych bibliotekarzy,  

3 bibliotekarzy. 

Ze względu na trudną sytuację finansową po raz kolejny zostały zablokowane 

staże zawodowe w bibliotekach naukowych i awanse.  
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III. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA – Gromadzenie, Opracowanie,  

Udostępnianie zbiorów 

 

1.GROMADZENIE  

W zakresie gromadzenia zbiorów rok sprawozdawczy należy zaliczyć do najgorszych w całej 

historii Filii Biblioteki, pod względem ilości zakupionego księgozbioru. Kwota, w wysokości 

15 000,00 pozwoliła na zakup śladowych ilości  publikacji naukowych, podręczników 

akademickich, monografii i naukowej literatury uzupełniającej, na poziomie poniżej 

niezbędnego minimum. Gro dezyderatów złożonych przez pracowników naukowych i 

dotyczących literatury obowiązkowej dla studentów, nie zostało zrealizowanych. Z tych 

samych powodów – drastycznych ograniczeń finansowych – całkowicie zarzucono, 

realizowaną przez wiele lat politykę gromadzenia opierającą się na znajomości kolekcji już 

istniejącej, aktualnych potrzebach środowiska naukowego  i penetracji rynku wydawniczego. 

Efektem słuszności przyjętych zasad gromadzenia i trafności doboru literatury naukowej dla 

poszczególnych kierunków nauczania były pozytywne, a nawet, dobre oceny wartości 

dydaktycznej i informacyjnej księgozbioru, dokonywane przez Polską Komisję Akredytacyjną. 

Należy podkreślić, że wiele spośród publikacji, które nie zakupiono w roku bieżącym w 

przyszłości będą nieosiągalne. Taki stan rzeczy, bardzo niekorzystny dla jakości prowadzonego 

procesu dydaktycznego, z pewnością zostanie zauważony w trakcie kolejnych ocen. Dary 

książkowe od osób fizycznych i instytucji, które otrzymała Biblioteka są jedynie dopełnieniem 

księgozbioru, nie mają natomiast  wartości niezbędnej literatury naukowej wymaganej na 

poszczególnych kierunkach, którą powinna dysponować biblioteka akademicka. Pewnym 

rodzajem wsparcia w zakresie uzupełniania księgozbioru w nowości wydawnicze były kwoty 

pochodzące z badań statutowych pracowników naukowych, którzy w końcu roku przeznaczali 

część tych środków na zakup księgozbioru potrzebnego do realizacji projektów badawczych. 

 W zakresie kupna wydawnictw zwartych Biblioteka współpracowała z 31 

kontrahentami, były to hurtownie książek i księgarnie internetowe. Czasopisma były 

dostarczane przez firmę kolporterską RUCH S.A. oraz 47 wydawców periodyków naukowych 

i fachowych. 

 

2.OPRACOWANIE 

 

Całość wpływu książek i czasopism była opracowywana w Zintegrowanym Systemie Obsługi 

Biblioteki SOWA.  Opracowanie zbiorów bibliotecznych  podzielono pomiędzy Oddział 

Ewidencji, Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Czytelnię Ogólną i Czytelnię Filologiczno-

Historyczną. Ponadto  część zadań   związana z uzupełnianiem i poprawianiem opisów, w już 

istniejących rekordach oraz wprowadzeniem do bazy katalogu elektronicznego i opracowaniem 

zbiorów retrospektywnych była realizowana w Wypożyczalni i Czytelniach. Opracowanie 

zbiorów audiowizualnych, elektronicznych, kartografii i dokumentów życia społecznego 

powierzono pracownikom Czytelni Filologiczno-Historycznej, w której są one przechowywane 

i udostępniane. W związku z taką organizacją pracy nadzór merytoryczny i kontrolę nad 

opracowaniem wszystkich kategorii zbiorów powierzono Oddziałowi Ewidencji, Gromadzenia 

i Opracowania Zbiorów. 

 

3. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

A. Wypożyczalnia 

W 2013 roku Wypożyczalnia pracowała w systemie SOWA – Moduł Obsługi Wypożyczalni, 

Statystyk Pracy Wypożyczalni oraz w uczelnianym Zintegrowanym Systemie Informatycznym, 

gdzie odnotowywano wszelkie należności  czytelników wobec Biblioteki. 
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B. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna pozostawała w dalszym ciągu agendą obsługującą własne 

środowisko akademickie. W zakresie wypożyczeń międzybibliotecznych w roku 

sprawozdawczym współpracowano między innymi z następującymi Bibliotekami: 

Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Śląskiego, 

Uniwersytetu w Toruniu, Uniwersytetu w Poznaniu, Uniwersytetu we Wrocławie, Biblioteką 

Śląską, Biblioteką Sejmową, Biblioteką Narodową, Biblioteką Akademii Muzycznej  

w Bydgoszczy. Pracownica zajmująca się Wypożyczalnią Międzybiblioteczną pełni również 

stałe dyżury w Czytelni Filologiczno-Historycznej. 

 

C. Udostępnianie prezencyjne i działalność informacyjna 

Filia Biblioteki posiada 2 czytelnie:  

Czytelnia Ogólna (budynek A) – dysponuje ona 40 miejscami, 4 stanowiskami komputerowymi 

do przeglądania katalogu elektronicznego  z pełnym dostępem do Internetu, dostępem do 

Internetu bezprzewodowego, 1 kserokopiarkę, 1 stanowiskiem komputerowym dla studentów 

niepełnosprawnych. 

Czytelnia Filologiczno-Historyczna (budynek B) – oferuje ona 30 miejsc,  4 stanowiska 

komputerowe do przeglądania katalogu elektronicznego  z pełnym dostępem do Internetu, 

dostęp do Internetu bezprzewodowego, 1 kserokopiarkę. 

 

IV. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA, WYSTAWOWA i NAUKOWA 

 

1. Dydaktyka biblioteczna 

W Czytelni Ogólnej i Czytelni Filologiczno-Historycznej zorganizowano cykl szkoleń 

bibliotecznych. Zajęcia były realizowane podczas dwugodzinnego kursu w formie wykładu i 

ćwiczeń praktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i godzinnego konwersatorium dla 

studentów studiów niestacjonarnych. Szkolenie było obowiązkowe, a jego odbycie 

potwierdzone wpisem do indeksu oraz wypełnieniem arkusza ocen w module Wirtualna 

Uczelnia.  Zajęcia odbywały się na początku roku akademickiego, w  miesiącach  październiku  

i listopadzie. Prowadzący:  

mgr Urszula Franas-Mirowska – prowadząca zajęcia i odpowiedzialna za dydaktykę 

biblioteczną: sporządzenie planu i harmonogramu zajęć, sporządzanie kart przedmiotu dla 

wszystkich kierunków, uzupełnianie protokołów zaliczeń w module Wirtualna Uczelnia;   

dr Jolanta Dybała, mgr Konrad Klukowski, mgr Iwona Krzywińska, mgr Magdalena Lankocz, 

mgr Sylwia Miller-Sieroska. 

Łącznie od października do grudnia  2013 roku zrealizowano 38 godzin zajęć dydaktycznych 

dla 20 grup studenckich. 

Na zapotrzebowanie grup seminaryjnych przeprowadzono w Czytelni Ogólnej zajęcia 

instruktażowe dla studentów w zakresie wykorzystania elektronicznych baz bibliograficznych.  

 

2.Wystawy 

Biblioteka organizowała wystawy tematyczne, wystawy prezentujące ciekawe zbiory oraz 

wystawy okolicznościowe uświetniające ważne wydarzenia o charakterze państwowym  

i lokalnym. Przez cały rok w Wypożyczalni oraz Czytelniach prezentowane były stałe 

ekspozycje nowości wydawniczych. Fotogalerię umieszczano na stronie internetowej 

Biblioteki. 

W 2013 roku zorganizowano następujące ekspozycje: 

Wypożyczalnia: 

• Ekonomia i finanse – wybrane nowości wydawnicze [czas prezentacji : 07.01.2013-

20.02.2013]; 

• Julian Tuwim (1894-1953) – wystawa uświetniająca obchody Roku 

Tuwimowskiego [czas prezentacji : 21.02.2013-06.05.2013]; 
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• Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – wybrane nowości wydawnicze [czas 

prezentacji: 01.06.2012-31.08.2012]; 

• Nowości wydawnicze Naukowego Wydawnictwa Piotrkowskiego (wybór)  [czas 

prezentacji wystawy: 02.09.2013-31.10.2013]; 

• Literatura popularna w zbiorach Filii Biblioteki (wybór) 

[czas prezentacji wystawy: 04.09.2013-31.10.2013] ; 

• Bezpieczeństwo narodowe – nowości wydawnicze [czas prezentacji wystawy: 

03.12.2013-07.01.2014] 

Czytelnia Ogólna: 

• Edukacja : wybrane nowości wydawnicze [czas prezentacji wystawy – styczeń 2013]; 

• Rok 2013 – rokiem Juliana Tuwima [czas prezentacji wystawy – luty 2013]; 

 • Rok 2013 – Europejskim Rokiem Obywateli [czas prezentacji wystawy – luty 2013]; 

 • Nowości wydawnicze pracowników Wydziału Nauk Społecznych[czas prezentacji 

wystawy – marzec 2013]; 

• Człowiek największą inspiracją (współudział) [czas prezentacji wystawy – kwiecień 

2013]; 

• Otulisz mnie nadzieją (współudział) [czas prezentacji wystawy – maj 2013]; 

• Kochanki janowskie – wystawa poświęcona Janowi Kochanowskiemu [czas 

prezentacji wystawy – czerwiec 2013]; 

• Profesor dr. Hab. Stanisław Frycie – badacz literatury dla dzieci  [czas prezentacji 

wystawy – październik 2013]; 

•        Tydzień Książek Zakazanych  [czas prezentacji wystawy – styczeń 2013]; 

•      Udział w zbiórce książek dla jednej z polskich bibliotek działających na Wołyniu (czerwiec-

lipiec 2013). 

Czytelnia Filologiczno-Historyczna: 

• 74. rocznica śmierci Romana Dmowskiego [czas prezentacji: 09.08.1864 – 

02.01.1939; 03.01.2013 – 21.01.2013] 

• 150. Rocznica Powstania Styczniowego [czas prezentacji: 22.01.2013 – 12.03.2013]; 

• Katyń – Polska Golgota Wschodu [czas prezentacji: 08.04.2013 – 30.04.2013] ; 

• Stanisław Frycie (1933-2013)  [czas prezentacji: 15.10.2013 – 08.11.2013]; 

• Azerbejdżan – historia i współczesność – wystawa towarzysząca  wizycie 

Ambasadora Azerbejdżanu, dr Hasana Aziza ogly Hasanova; [czas prezentacji: 13.11.2013 – 

18.11.2013]; 

•    Udział w zbiórce książek dla jednej z polskich bibliotek działających na Wołyniu (czerwiec-

lipiec) oraz w świątecznej zbiórce darów dla piotrkowskiego Domu Dziecka (02.12.2013-

20.12.2013 r.) 

 

3. Publikacje naukowe pracowników 

dr Jolanta Dybała,  

Artykuły: 

 Listy Ojców Kapadockich do kobiet, „Vox Patrum” 33 (21013), t. 59,  

s. 1–24 (artykuł przyjęty do druku); 

 Sprawozdanie z wyjazdu szkoleniowego w ramach programu Erasmus –   Università 

degli Studi della Tuscia, Viterbo, Włochy, 11–15.03.2013 r. (tekst oddany do druku w 

„Roczniku Biblioteki UJK”) 

Inne prace: 

 Członkostwo w: Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i 

Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana; Sekcji Patrystycznej 

działającej przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski; Polskim 

Towarzystwie Historycznym; 
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 Wykład otwarty: Dlaczego św. Mikołaj nie mieszkał w Laponii?,  Data wygłoszenia: 

Piotrków Trybunalski, 05.12.2013 

 

mgr Urszula Franas-Mirowska 

 Kompetencje zawodowe bibliotekarza akademickiego : znaczenie  

i praktyczne zastosowanie w aspekcie polityki personalnej i okresowych ocen 

pracowniczych, „Rocznik Biblioteki UJK” t. 4, 2013, s. 

 

mgr Agnieszka Rogozińska 

Artykuły: 

 Wolne Miasto Gdańsk w strategii bezpieczeństwa II Rzeczpospolitej [w:] 

„Niepodległość. Czasopismo poświęcone najnowszym dziejom Polski”, t. LXII, 2013, 

s. 157-183; 

 Z perspektywy bibliotekarza-stażysty: Biblioteka Polska w Paryżu wczoraj i dziś [w:] 

„Rocznik Biblioteki UJK”, t. 5, 2014 (tekst przyjęty do druku). 

Recenzje: 

 J. Zalewski, Bezpieczeństwo polityczna Drugiej Rzeczpospolitej. Wybrane problemy, 

Warszawa-Bełchatów 2012, ss. 280 [rec.], [w:]”Polityka  

i Bezpieczeństwo”, t. III, 2012, s. 227-287, 

 

V. STAŻE, SZKOLENIA, KONFERENCJE 

1. Staże: 

 

dr Jolanta Dybała  

Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus – Università degli Studi della Tuscia, 

Viterbo, Włochy, 11–15.03.2013 r. 

 

mgr Agnieszka Rogozińska 

Staż zawodowy w Bibliotece Polskiej w Paryżu (16-20.09.2013) 

 

2.Konferencje: 

mgr Urszula Franas-Mirowska 

Rola biblioteki w zakresie parametryzacji uczelni. 28 Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych 

SBP przy ZO w Katowicach. Częstochowa 18.09.2013 r. (udział) 

 

3. Szkolenia wewnętrzne  

 

Szkolenie w zakresie ochrony danych osobowych, Piotrków Trybunalski,  

18 kwietnia 2013 r. – mgr Urszula Franas-Mirowska, mgr Sylwia Miller-Sieroska, mgr 

Agnieszka Rogozińska. Informacje przekazano także pozostałym pracownikom na zebraniu 

wewnętrznym pracowników Biblioteki. 

 

 Szkolenie w zakresie prowadzenia inwentaryzacji należności bibliotecznych  

w systemie ZSI, Kielce 26 listopada 2013 r. – mgr Urszula Franas-Mirowska, mgr Ewa Witczak 

 

 

VI. INFRASTRUKTURA INFORMATYCZNA I TECHNICZNA 

 Biblioteka pracuje w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Biblioteką SOWA, który 

zautomatyzował większość procesów w Bibliotece. Obok katalogu elektronicznego 

funkcjonuje katalog on-line w Internecie. Czytelnicy mają zapewniony dostęp na 8 

stanowiskach do Internetu stacjonarnego oraz możliwość korzystania z bezprzewodowego 

Internetu Wi-Fi.  
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Usługi te znalazły wielu odbiorców: 

 4 498 osób skorzystało ze stanowisk z dostępem do Internetu stacjonarnego; 

 92 osoby zostały zarejestrowane i skorzystały z Wi-Fi. 

Obecnie posiadamy: 

 19 terminali z dostępem do katalogu komputerowego, 

 16 stacji roboczych do prac bibliotecznych, 

 2 kopiarki, 

 2 skanery. 

Od września użytkownicy mają dostęp do czytelni on-line podręczników akademickich i 

literatury naukowej - IBUK oraz bazy e-Pubikacje Nauki Polskiej. Czytelnicy Biblioteki  mają  

zapewniony dostęp do baz udostępnianych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. Dostęp 

odbywa się za pośrednictwem wszystkich terminali  zainstalowanych w Uczelni podłączonych 

do Internetu. 

W lipcu 2013 r. Biblioteka otrzymała z likwidowanego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej 

następujący sprzęt i meble: 

 11 krzeseł tapicerowanych; 

 8 foteli obrotowych; 

 3 biurka; 

 1 szafę drewnianą na dokumenty; 

 10 drewnianych regałów bibliotecznych; 

 3 szafki gospodarcze; 

 22 zestawy komputerowe; 

 5 czytników kodów kreskowych. 

 

 

STATYSTYKA 

 

I.GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW W 2013 ROKU⃰ 

 

⃰Ostateczny stan aktywów bibliotecznych zostanie ustalony po dokonaniu bilansu wewnętrznego 

a następnie uzgodnieniu z Działem Księgowości do końca marca 2014 r. 

Ogółem do Biblioteki wpłynęło i zostało objętych ewidencją sumaryczną  

2005  jednostek ewidencyjnych na kwotę 84.768,11 zł    

Łącznie zarejestrowano  159 dokumentów  wpływu (faktury + noty). 

Wpłynęły 112 tytuły czasopism: 108 tytułów czasopism polskich i 4 tytuły czasopism w języku 

angielskim.  

 

Struktura zinwentaryzowanego księgozbioru przedstawia się następująco: 

 

Książki 

 

(woluminy) 

Czasopisma 

 

(woluminy) 

Zbiory 

specjalne 

(j. inw.) 

Rękopisy 

 

(woluminy) 

Kopie 

 

(j. inw.) 

 

 

OGÓŁEM 

(j. inw.) 

1 740  125  140 - - 2 005 
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ŹRÓDŁA WPŁYWÓW 

 

1.KUPNO: 

    Ogółem zakupiono 483 jednostki ewidencyjne na kwotę 29.987,89 zł,  

w tym: 

 książki – 370 woluminów o wartości 14.846,90 zł ; 

 czasopisma – 112 woluminów o wartości 15.091,79 zł ; 

 zbiory specjalne –  1 jednostka o wartości 49,20 zł 

W księgach akcesji FBG(k) i FBG(cz)7100, FBG(cz)7101 zarejestrowano 68 dowodów 

wpływu. W zakresie kupna wydawnictw zwartych Biblioteka współpracowała z 31 

kontrahentami. 

 

2.BADANIA WŁASNE: 

Z środków przeznaczonych na badania własne pracowników naukowych zakupiono i 

wprowadzono do zasobu bibliotecznego 742 jednostki zbiorów na łączną kwotę 26.275,92 zł., 

w tym: 

 książki – 739 woluminów o wartości 26.020,44 zł ; 

 czasopisma – 2 woluminy o wartości 57,34 zł ; 

 zbiory specjalne –  1 mapa o wartości 198,14 zł 

  

W księdze akcesji (BW)FBG(z) i (BW)FBG(cz) zarejestrowano 35 dowodów wpływu. 

 

3.DARY:  

Wpłynęło ogółem 606 woluminów na kwotę 8.938,16 zł,  w tym: 

 książki – 459 woluminów na kwotę 8.369,76 zł; 

 czasopisma – 9 woluminów na kwotę 137,00 zł; 

 zbiory specjalne – 138 jednostek na kwotę 431,40 zł 

W księgach akcesji darów FBG(d), FBG(cz)71020 i FBG(cz)71021 zarejestrowano ogółem 57 

dowodów wpływu.  

 

4.WYMIANA: 

W roku sprawozdawczym kontynuowano współpracę w zakresie wymiany wydawnictw 

własnych Filii z innymi bibliotekami uczelnianymi. 

Przekazano: 

93 woluminy wydawnictw własnych Filii;   

Otrzymano: 

 178  woluminów, w tym: 

- 176 woluminów wydawnictw zwartych o wartości  4.808,35 zł; 

- 2 woluminy wydawnictw ciągłych o wartości  30,00 zł. 

 

5. CZASOPISMA 

Prenumerata bieżąca 

W 2013 roku Biblioteka w prenumeracie bieżącej dysponowała ogółem 724 tytułami gazet i 

czasopism, w tym 4 tytułami czasopism w języku angielskim oraz 47  wydawców periodyków 

fachowych.  

Stan ilościowy zasobu czasopism 

Włączono   125 woluminów   czasopism o łącznej wartości 15.316,13 zł,  

w tym: 

 31 woluminów o wartości 982,30  zł pochodzących z kupna; 

 81 woluminów o wartości 14.109,49 zł pochodzących z prenumeraty;  

 9  woluminów o wartości 137,00 zł  otrzymanych w darze; 

 2 woluminy o wartości 30,00 zł otrzymane w drodze wymiany; 
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 2 woluminy o wartości 57,34 zakupione w ramach badań własnych. 

Łącznie w księdze akcesji wydawnictw ciągłych FBG(cz) zarejestrowano 42 dokumenty 

wpływu. 

Na dzień 31.12.2013 roku zbiór czasopism liczy 724 tytuły w ogólnej liczbie  

7 048 woluminów. W liczbie tej znajdują się czasopisma aktualnie gromadzone jak i te, które 

gromadzono w całej historii Biblioteki oraz dekomplety - roczniki niekompletne. 

 

II.FAKTYCZNY STAN KSIĘGOZBIORU*  

Stan zbiorów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi ogółem 115 833  jednostki ewidencyjne,  

w tym: 

 książki   –  106 435 woluminów⃰⃰ ⃰;  

 czasopisma – 7 048 woluminów; 

 zbiory nieelektroniczne - 1 907 jednostek ewidencyjnych; 

 zbiory elektroniczne –  406  jednostek ewidencyjnych; 

 rękopisy –  37 egzemplarzy;  

 

*wartość faktyczna po ubytkach 

⃰ ⃰ w liczbie tej podano książki, broszury i kopie 

 

Szczegółowe wielkości dla poszczególnych zapisów inwentarzowych  wykazuje poniższe 

zestawienie. 

Rodzaj zbiorów Stan na 31 grudnia 2013 r. 

Książki 

(woluminy) 

 

 

 

 

105 436 

 

 

inwentarz główny 70 731 

inwentarz 

pomocniczy 
25 664 

inw. ”W” 

zbiorów 

wydzielonych 

7 564 

inw. „G” zbiorów 

wydzielonych 

 

 

1477 

Czasopisma 

(woluminy) 

 

 

7 048 

Zbiory specjalne 

(j. inw.) 
 

 

2 313 kasety wideo 173 

 CD 406 

taśmy 

magnetofonowe 

409 

mapy 78 

plany 3 

atlasy 42 

ikonografia 42 

DŻS 1 160 

Rękopisy** 37 

Kopie 999 

** prace doktorskie, prace magisterskie 
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III. OPRACOWANIE KSIĘGOZBIORU 

W 2013 roku opracowano formalnie i rzeczowo*: 

 

Zwarte i broszury 

(egzemplarze) 

Ciągłe 

(woluminy) 

Pozostałe 

dokumenty** 

(j. inw.) 

OGÓŁEM 

(j. inw.) 

Nowe Stary 

zasób 

*** 

Razem 

 

Now

e 

Stary 

zasób 

*** 

Razem Nowe Stary 

zasób 

*** 

Raze

m 

 

3 426 

1 710 1 418 3 128 123 35 158 140 - 140 

 

*podano łączną liczbę  poszczególnych kategorii zbiorów opracowanych  we wszystkich 

agendach 

** dokumenty elektroniczne, mapy, atlasy 

***egzemplarze retrospektywne, które wprowadzono i opracowano w bazie katalogu 

elektronicznego  

 

1.Katalog komputerowy wykazuje 114 307 egzemplarzy zbiorów, co stanowi około 99% 

całości zasobu Biblioteki. 

2.W roku sprawozdawczym baza katalogu komputerowego została uzupełniona o 1 453 

egzemplarze wydawnictw retrospektywnych. 

3.Łącznie w roku sprawozdawczym opracowano alfabetycznie i rzeczowo 

3 426 jednostek  inwentarzowych wydawnictw. 

 

Ekspedycja księgozbioru do agend biblioteki 

Z Działu Ewidencji, Gromadzenia i Opracowania Zbiorów do Wypożyczalni  

i Czytelni przekazano następujące ilości zbiorów: 

 

Dział Książki 

(woluminy) 
Zbiory 

specjalne 

(j. inw.) 

 

Czasopisma 

(woluminy) 

Wypożyczalnia 

 

1358 - - 

Czytelnia Ogólna 

 

249 - 83 

Czytelnia 

Filologiczno-

Historyczna 

93 140 42 

 

Łącznie: 

 

 

1 740 

 

140 

 

125 

 

IV. WYDATKI 

1.Zakup księgozbioru: 

 wydawnictwa zwarte   14.255,95 zł; 

 prenumerata bieżąca i zakup czasopism – 15.091,79zł; 

 wydawnictwa specjalne – 49,20 zł. 

 

Wartość księgozbioru Biblioteki Filii na dzień 31.12.2013 (po ubytkach) wynosi 2.263.405,91 
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V. GOSPODARKA ZBIORAMI 

1.UBUTKI 

Ubytkowano w 2013 roku ogółem 113 jednostek inwentarzowych – 2 protokoły. 

2.GOSPODARKA DRUKAMI ZBĘDNYMI 

Przekazano nieodpłatnie ogółem 236 woluminów druków zbędnych.  

Złożono 2 zamówienia na dublety do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. 

Komeńskiego w Lesznie i Biblioteki Uniwersytetu w Olsztynie. Otrzymano 10 wol. książek. 

3.KONSERWACJA KSIĘGOZBIORU 

Na oprawę i konserwację księgozbioru oraz inne usługi introligatorskie wydano  kwotę 

2 548,56 zł. 

 

VI.UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW  

 

1. Wypożyczalnia  

W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bazie  529  nowych czytelników. 

Usunięto z bazy 563 czytelników. 

Baza wykazuje ogółem 2 229 czytelników. 

 

A. Stan bazy czytelników z podziałem  według statusu czytelnika na dzień 31.12.2013 

 

 Kategorie czytelników Liczba osób 

Studenci stacjonarni 1452 

Studenci niestacjonarni 430 

Pracownicy administracji 100 

Pracownicy naukowi 220 

Emeryci 12 

Doktoranci 15 

RAZEM 2 229 

 

B. Aktywność czytelnicza: 

 wypożyczono 15 861pozycji; 

 zwrócono 16 105 pozycji; 

 ogólna liczba złożonych zamówień 18 236, w tym niezrealizowanych  2 375; 

 ogółem wypożyczalnię odwiedziło 10 191użytkowników; 

 

C. Dodatkowe prace: 

 zorganizowano 6  wystaw tematycznych; 

 udzielono 4 500 informacji bibliotecznych i katalogowych; 

 

2.Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna pozostaje w dalszym ciągu agendą obsługującą własne 

środowisko akademickie.  

Statystyka korzystania z usług tej agendy przedstawia się następująco: 

 liczba złożonych zamówień ogółem: 73; 

 sprowadzono ogółem  217 pozycji, w tym:  

          książki -  128 egzemplarzy, 

          kserokopie – 35,  

          mikrofilmy – 54 tytułu, 

 liczba udostępnionych pozycji ze zbiorów własnych: 7 
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3.Udostępnianie prezencyjne 

A. Stan ilościowy księgozbioru w prezencyjnego* 

  

Jednostka Książki 

(woluminy) 
Czasopisma 

(tytuły/ wol.) 
Zbiory specjalne 

(j. inw.) 

Czytelnia Ogólna 

 

11 870 3 718 - 

Czytelnia Filologiczno- 

-Historyczna 

11 701 3 328 2 313 

 

*stan na 31.12.2013 

 

Ogółem w czytelniach znajduje się 32 930 jednostek zbiorów, w tym: 

 wydawnictw zwartych –  23 571 woluminów; 

 czasopism – 7 046 woluminów; 

 zbiorów specjalnych –2 313 jednostek inwentarzowych. 

 

B. Statystyka odwiedzin i udostępnień:  

 

Jednostka Liczb

a 

odwie

dzin 

 

Udostępnienia na miejscu 

Udzie-

lone 

infor-

macje 

Kwe-

rendy  

ogółe

m 

książ

ki 

czaso-

pisma 

zbiory 

specjal

-ne 

prace 

magiste

rskie 

zasoby 

interneto

we 

Czytelnia  

Filologicz

no-

Historycz

na  

3752 6753 3400 1328 250 - 1775 1329 21 

Czytelnia 

Ogólna 

 

5131 14798 6427 4587 50 851 2883 2973 43 

Ogółem w Czytelniach: 

 łączna liczba odwiedzin:  8883 osoby, w tym spoza Uczelni 30  osób; 

 udostępniono na miejscu: 21 551 jednostek zbiorów; 

 liczba udzielonych informacji: 4 302; 

 kwerendy bibliograficzne: 64 

C. Inne prace 

 Do księgozbiorów prezencyjnych wprowadzono i opracowano ogółem 607 jednostek 

inwentarzowych nowości, w tym: 

          - 342 woluminy książek, które opracowano formalnie i rzeczowo oraz nadano im 

symbole lokalizacji działowej; 

          - 125 woluminów czasopism; 

          - 140 jednostek zbiorów specjalnych; 

 wycofano z Czytelni do magazynów 242 egzemplarze książek; 

 

Piotrków Trybunalski, dnia 2 stycznia 2014 r. 

 

Sporządziła: 

mgr Urszula Franas-Mirowska 

Zastępca dyrektora ds. Fili Biblioteki Uniwersyteckiej 
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