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       Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2020 

 

 

W 2020 r. Biblioteka Uniwersytecka rozpoczęła dwudziesty pierwszy rok swojej dzia-

łalności jako Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz trzynasty rok 

działalności w nowym gmachu, starając się zapewnić profesjonalny poziom obsługi czytelni-

ków i wspierając tym samym procesy naukowo-badawcze i edukacyjne Uczelni. Do 11 marca 

w salach dydaktycznych Biblioteki odbywały się wykłady dla słuchaczy różnych kierunków 

studiów, konferencje, szkolenia oraz warsztaty zawodowe lub naukowe. Biblioteka była także 

miejscem organizacji różnego rodzaju wystaw oraz imprez o charakterze kulturalnym, a pra-

cownicy Biblioteki brali udział w ich przygotowaniu i organizacji. W związku z zagrożeniem 

epidemiologicznym wywołanym koronawirusem SARS-CoV-2, zgodnie z zarządzeniem nr 

32/2020 Rektora UWM w Olsztynie z 11 marca 2020 r., od 12 marca zawieszona została dzia-

łalność Biblioteki oraz jej filii. Wznowienie działalności Biblioteki zgodnie z obowiązującymi 

wówczas zasadami sanitarnymi nastąpiło 6 maja (zarządzenie nr 44/2020 z 6 maja 2020 r. Rek-

tora UWM w Olsztynie). Kolejny raz budynek Biblioteki pozostawał zamknięty dla użytkow-

ników w dniach 7-30 listopada 2020 r. W trosce o czytelników niezwłocznie przystąpiono do 

opracowania procedur funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w zmieniających się dyna-

micznie warunkach epidemiologicznych. W okresach zamknięcia budynku Biblioteki dla użyt-

kowników realne usługi i osobiste kontakty z czytelnikami zostały zastąpione łącznością za 

pomocą telefonu, faksu czy poczty elektronicznej. Świadczono usługi zdalne, np. wykonując 

kopie zamówionych materiałów bibliotecznych (zgodnie z poszanowaniem praw autorskich). 

Z użytkowania wyłączono wolny dostęp do zbiorów bibliotecznych. Wypożyczeń książek do-

konywano tylko po ich wcześniejszym zamówieniu w katalogu elektronicznym Biblioteki Uni-

wersyteckiej, a zwroty przyjmowano tylko poprzez wrzutnię (zwrócone książki można było 

wypożyczyć ponownie po okresie zalecanej kwarantanny). W mediach społecznościowych 

oraz poprzez stronę domową Biblioteki Uniwersyteckiej prowadzono kampanie promujące li-

cencjonowane źródła elektroniczne, z których dzięki systemowi zdalnego dostępu HAN użyt-

kownicy mogą korzystać z dowolnego miejsca pod warunkiem dostępności Internetu.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. strukturę Biblioteki tworzyły następujące oddziały i sekcje: 

Oddział Gromadzenia Zbiorów – mgr Agnieszka Obrębska, 

Oddział Opracowania Zbiorów – mgr Beata Anek-Kucharek, 

Oddział Opracowania Retrospektywnego – mgr Wiesława Olkowska, 

w tym Sekcja Zasobu Czasopism – mgr Dorota Wolska, 

Oddział Kontroli Zbiorów (nadzór merytoryczny) – mgr Jolanta Gałecka, 

Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism – mgr inż. Jolanta Osiecka-Mu-

rawa, 

Oddział Kolekcji Dziedzinowych – mgr inż. Beata Kozera, 

w tym Sekcja Centrum Dokumentacji Europejskiej – mgr Olga Gierulska, 

Oddział Wypożyczalni – mgr Małgorzata Wiśniewska, 

Oddział Magazynów – mgr Beata Bojarska, 

Oddział Zbiorów Specjalnych (wraz z Punktem Informacji Normalizacyjnej i Ośrod-

kiem Informacji Patentowej) – mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska, 

Oddział ds. Komputeryzacji (nadzór) – mgr Jolanta Gałecka, 



2 

 

Sekcja Promocji – mgr Katarzyna Bikowska, 

Oddział Administracyjno-Techniczny (nadzór) – mgr Przemysław Zieliński. 

Ponadto do systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni należały dwie biblioteki wydziałowe 

w Olsztynie: Biblioteka Wydziału Sztuki (7 490 wol./jedn. wpisanych do bazy) i Biblioteka 

Wydziału Teologii (8 585 wol.) oraz Biblioteka Filii w Ełku (943 wol.). Istnieje również jedna 

biblioteka instytutowa – Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych, posiadająca 11 841 wol. wpi-

sanych do bazy, oraz 21 bibliotek zakładowych.  

W roku sprawozdawczym Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie realizowała następu-

jące projekty: 

• Rozbudowa katalogu o unikatowe kolekcje obcojęzyczne Biblioteki Uniwersyteckiej w 

Olsztynie – dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

• Digitalizacja starych druków i inkunabułów z kolekcji biskupa warmińskiego Jana Dan-

tyszka – dofinansowano z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministra Na-

uki i Szkolnictwa Wyższego. 

• „Żagiel możliwości – model dostępności UWM w Olsztynie”, projekt współfinanso-

wany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z 

Programu Wiedza, Edukacja Rozwój. W ramach projektu w 2020 r. zakupiono licencję 

(na 4 lata) bazy Ibuk Libra (polskie książki elektroniczne o charakterze naukowym), 

Legimi (elektroniczne książki, literatura beletrystyczna) oraz 100 czytników książek 

elektronicznych z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. W następnych 

latach w ramach tego projektu zaplanowano działania w celu likwidacji barier architek-

tonicznych oraz utworzenie strefy wyciszenia (modernizacja 3 kabin służących do pracy 

indywidualnej). 

 

Powierzchnia Biblioteki Uniwersyteckiej pozostała bez zmian i wynosi 19 423 m2, zaś filii bi-

bliotecznych 2 330 m2, w tym 1 966 m2 zajmuje lokal Biblioteki Wydziału Teologii. 

  

Pracownicy 

              Zespół pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i filii bibliotecznych na dzień 31 

grudnia 2020 r. liczył 125 osób, natomiast w przeliczeniu na etaty – 124,5 (jedna osoba pracuje 

na 0,5 etatu). W powyższej liczbie uwzględnione zostały 4 osoby przebywające na długotrwa-

łych urlopach rodzicielskich i wychowawczych, tak więc faktycznie w Bibliotece Uniwersy-

teckiej i filiach pracowało 121 osób. W okresie sprawozdawczym odeszły na emeryturę 4 

osoby: mgr Alina Ważna (26 lutego 2020 r.), mgr inż. Maria Krawczyk (29 lipca 2020 r.), mgr 

inż. Jolanta Wołos (28 sierpnia 2020 r.) oraz mgr Franciszka Orzeszkowska (29 września 2020 

r.). Ponadto jedna osoba, mgr Justyna Wojda, z dniem 30 listopada 2020 r. rozwiązała z UWM 

w Olsztynie umowę o pracę za porozumieniem stron. W zespole pracowników 9 osób pozostaje 

na etatach administracyjnych i informatycznych, 6 osób zajmowało do 30 września stanowiska 

bibliotekarza dyplomowanego. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od 1 października 2020 r. bibliotekarze dyplomowani 
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przeszli do grupy NNA na stanowisko kustosza dyplomowanego, tracąc 36-godzinny wymiar 

tygodnia pracy, a od 1 stycznia 2021 r. również 36-dniowy wymiar urlopu wypoczynkowego. 

Zwiększenie tygodniowego wymiaru czasu pracy z 36 do 40 godzin w myśl tej ustawy dotyczy 

również starszych bibliotekarzy i kustoszy. Od 1 października 2020 r. 6 osób pracowało na 

stanowisku kustosza dyplomowanego, 85 osób na stanowisku kustosza, 17 osób na stanowisku 

starszego bibliotekarza, 8 osób na stanowisku bibliotekarza.  

W Bibliotece Uniwersyteckiej pracowało 119 osób, a w bibliotekach filialnych na eta-

tach bibliotecznych – sześć. Dwie osoby zajmowały się obsługą sprzętu informatycznego i or-

ganizacją szkoleń w salach dydaktycznych. 12 pracowników Biblioteki posiada stopień nau-

kowy doktora, jedna osoba ma otwarty przewód doktorski na UMK w Toruniu;  98 osób posiada 

tytuł magistra, 3 osoby stopień licencjata/inżyniera. 12 osób posiada średnie wykształcenie.   

     W roku sprawozdawczym jedna osoba ukończyła studia podyplomowe w Zakresie Kance-

larii Tajnej i Ochrony Informacji (UMK w Toruniu). Pracownicy uczestniczyli też w 47 szko-

leniach, warsztatach lub tematycznych spotkaniach roboczych oraz w grupowych szkoleniach 

przeprowadzonych online (łącznie 82 osoby).  

W okresie sprawozdawczym pracownicy BU wygłosili 2 referaty na konferencjach 

ogólnopolskich przeprowadzonych online, opublikowali 22 artykuły. Na terenie Biblioteki Uni-

wersyteckiej przygotowano 3 wystawy.  

Dr inż. Scholastyka Baran, mgr Beata Anek-Kucharek, mgr Katarzyna Bikowska, mgr 

inż. Jolanta Osiecka-Murawa oraz dr Ewa Rudnicka prowadziły zajęcia na Studiach Podyplo-

mowych z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UWM. 

 

Zbiory 

Studenci i pracownicy naukowi korzystali ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, bi-

bliotek filialnych oraz Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, liczącej 

274 748 woluminów (162 268 wol. książek, 104 526 wol. czasopism, 332 inkunabuły i 7 622 

starych druków).  

Do dyspozycji pracowników Uczelni było też 21 bibliotek zakładowych, których zbiory 

na dzień 31 grudnia 2020 r. liczyły 28 617 wol. (wyd. zwarte – 20 034 wol., wyd. ciągłe – 

5 5 954 wol., zbiory specjalne – 2 629 jedn.). Stan zbiorów bibliotek zakładowych w porówna-

niu do poprzedniego okresu sprawozdawczego pomniejszył się o 6 528 wol./jedn. (likwidacji 

uległa biblioteka zakładowa Katedry Rynku i Konsumpcji); skorzystało z nich 86 czytelników.  

  

Tab. 1: Wielkość zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w latach 2017–2020 

 

 

Lata 

Nabytki Ubytki  

Stan na 

31.12 

 

Druki 

zwarte 

 

Zbiory 

spe-

cjalne 

 

Czaso-

pisma 

 

Razem 

 

Druki 

zwarte 

 

Zbiory 

spe-

cjalne 

 

Czaso-

pisma 

 

Razem 

2017 13 087 719 2 839 16 645 833 165 439 1437 1 048 795                                                                    

2018 11 003 907 2 632 14 542 700 8 0 708 1 062 629 

2019 11119 967 1295 13381 2 179 0 777 2 956 1 073 054 

2020 10 364 1 010 1 022 12 396 2 285 0 654 2 939 1 082 511 
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Po uwzględnieniu liczby jednostek ubytkowanych zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej 

wzrosły o 9 457 wol./jedn. (w 2019 r. wzrost wynosił 10 467 wol./jedn.). 

Nowy zasób książek pochodził przede wszystkim z zakupu – 6 130 wol. (w tym z gran-

tów pracowników naukowych – 131 wol. oraz dla bibliotek zakładowych 34 wol.), wymiany 

(537 wol.) i darów (3 683 wol.). Biblioteka prowadziła wymianę z 49 instytucjami (35 krajo-

wymi i 14 zagranicznymi). Dla celów wymiany zakupiono 253 wol. książek i 437 wol. czaso-

pism. 

Kontynuowano prace mające na celu uporządkowanie Polskich Norm w formie papie-

rowej: normy otrzymują ujednolicone sygnatury i tworzony jest dla nich inwentarz elektro-

niczny. Ponadto zajmowano się  inwentaryzacją przekazanych w darze książek prof. Stanisława 

Pikulskiego, jak również prowadzono prace porządkowe związane z czasopismami okazowymi 

oraz dubletami periodyków. 

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej i wszystkich jej filii 

liczyły łącznie 1 082 511 wol./jedn. 

W rozbiciu na rodzaje dokumentów zbiory obejmowały: 

 – wydawnictwa zwarte  824 920 wol. 

 – czasopisma   191 927 wol. 

 – zbiory specjalne    65 664 jedn. 

Do tego dochodzą źródła elektroniczne udostępniane w ramach licencji krajowej: EB-

SCO, Elsevier, Nature i Science, Scopus, Springer, Web of Science i Wiley oraz subskrybowa-

nych przez BU; są to 42 312 oryginalne tytuły czasopism i platformy książek elektronicznych, 

oferujące dostęp do 243 163 pozycji. Ponadto baza beletrystyczna Legimi oferuje dostęp do 60 

tys. książek. 

Liczba tytułów czasopism drukowanych bieżących pochodzących z prenumeraty, wy-

miany i darów wynosiła 1 180. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela: 

 

Tab. 2: Liczba tytułów czasopism nabytych w r. 2020    

Strefa pocho-

dzenia 

Źródło wpływu Razem 

Prenumerata Wymiana Dary 

Polskie 643 144 295 1 082 

Zagraniczne 75 10 13 98 

Razem 718 154 308 1180 

 

Liczba tytułów czasopism drukowanych, polskich zwiększyła się o 23 tytuły w stosunku do 

roku 2019 r., natomiast zmniejszyła się liczba tytułów czasopism zagranicznych (o 4 tytuły) 

oraz napływających do Biblioteki w postaci darów. Niektóre tytuły czasopism „przeszły” z 

wersji drukowanej na wersję elektroniczną lub wydawnictwo zakończyło wydawanie tytułu. 

 

W roku budżetowym 2020 wydano w sumie (ze środków dydaktycznych Uczelni i gran-

tów) na zbiory Biblioteki i oprogramowanie 1 386 851,22 zł (2019 r. – 1 332 378,88 zł), 

w tym na: 

 zakup wydawnictw zwartych                                                           364 244,20 zł 
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 zakup wydawnictw zwartych z grantów        15 189,92 zł 

 zakup zbiorów specjalnych                    4 793,75 zł 

            zakup zbiorów specjalnych z grantów                                                 1 605,22 zł 

 prenumeratę i zakup czasopism polskich                 116 770,47 zł 

 zakup polskich baz danych online               215 580,58 zł 

 prenumeratę i zakup czasopism zagranicznych drukowanych        241 237,40 zł  

 zakup zagranicznych pełnotekstowych baz danych             315 769,06 zł 

             zakup multiwyszukiwarki Primo                                                      77 187,54 zł 

            zakup systemu HAN                   34 473,08 zł 

                  Razem         1 386 851,22 zł 

Kwota ta jest o 54 472,34 zł większa w porównaniu do r. 2019. W r. 2020 więcej środków 

przeznaczono na zakup polskich pełnotekstowych baz danych (o 41 301 zł), natomiast wydatki 

na pozostałe zasoby biblioteczne oraz oprogramowanie zostały utrzymane na poziomie zbliżo-

nym do roku poprzedniego. W roku 2020 została zakupiona polska baza Elibrary – kolekcja 

książek elektronicznych wydawnictwa Elsevier z zakresu medycyny. 

Wartość wydawnictw zwartych i zbiorów specjalnych otrzymanych w darze wynosiła 

89 987,47 zł, z wymiany 15 102,00 zł.  Wartość otrzymanych czasopism wyniosła odpowied-

nio: z daru – 20 061,30 zł, z wymiany – 11 425,00 zł (czasopisma na wymianę zakupiono 

za 8 776,00 zł). W sumie wydawnictwa zakupione na wymianę (wyd. zwarte i czasopisma) 

kosztowały 17 644,00 zł. 

Biblioteka pozyskała kwotę 32 349,55 zł z opłat za przekroczenie terminu zwrotu ksią-

żek. Z tego samego tytułu w ramach rekompensaty czytelnicy zakupili 52 wol. książek (o war-

tości 1 921,00 zł). Z tytułu wpłat za wydruki wpłynęło 783,06 zł (od połowy marca do końca 

roku opłaty za wydruki nie były przyjmowane, zawieszono również naliczanie opłat za książki 

niezwrócone w terminie). Za dezynfekcję zbiorów przeprowadzoną w próżniowej komorze fu-

migacyjnej pozyskano kwotę 7 628,46 zł, za usługi digitalizacyjne (wykonanie skanów) – 

kwotę 265,68 zł. W sumie Biblioteka Uniwersytecka w 2020 r. za usługi i opłaty z tytułu ksią-

żek niezwróconych w terminie pozyskała 42 947,75 zł. 

 

Opracowanie zbiorów 

W r. 2020 dodano do katalogu komputerowego 35 013 jednostek, w tym 19 224 egz. 

druków zwartych.  Na dzień 31 grudnia 2020 r. baza katalogu liczyła 608 379 rekordów biblio-

graficznych, w tym 541 433 to opisy wydawnictw zwartych, 40 748 – zbiory specjalne, 13 099 

– czasopisma, do których dołączonych było 1 245 755 egzemplarzy (w tym 114 963 egz. po-

chodzi z Biblioteki „Hosianum”). W bazach rekordów wzorcowych znajdowało się 749 910 

haseł (m.in. osobowych, rzeczowych, działowych). Dochodzi do tego 3 581 opisów prac dok-

torskich – cały ich zasób jest widoczny w katalogu komputerowym. 

Biblioteka współtworzy narodowy uniwersalny katalog NUKAT. W roku sprawozdaw-

czym wprowadzono do niego 8 486 nowych rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych 

(w 2019 r. – 10 630), skopiowano zaś 22 803 rekordy bibliograficzne (wydawnictwa zwarte i 

ciągłe) (w 2019 r. – 14 837). Utworzono 7 621 nowych haseł wzorcowych. Od marca 2016 r. 

rozpoczęto wprowadzanie do NUKAT nowych rekordów analitycznych, w r. 2020 wprowa-

dzono 226 takich rekordów. Kontynuowano prace przy katalogowaniu wydawnictw normali-
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zacyjnych, w ciągu roku utworzono 1 005 rekordów bibliograficznych z opisami norm. W ana-

lizowanym okresie sprawozdawczym do NUKAT wprowadzono 201 opisów wydawnictw cią-

głych. Ponadto stale modyfikowano i dokonywano korekt kartoteki haseł wzorcowych i bazy 

bibliograficznej. Prowadzono prace melioracyjne w katalogu Biblioteki polegające na spraw-

dzeniu poprawności opisów bibliograficznych poszczególnych rekordów oraz usuwaniu dupli-

katów powstałych w wyniku połączenia katalogów BU UWM oraz Biblioteki „Hosianum”.  

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w bazie komputerowej zarejestrowanych było 118 068 

egz./zesz. czasopism i 928 868 egz. druków zwartych – o 28 430 wol. więcej niż w 2019 r. (w 

tym 114 963 książek Biblioteki „Hosianum”), a lokalizacja egzemplarzy książek kształtuje 

się m.in. następująco: 

 Magazyn     – 488 585 wol.  

 Kolekcja Dydaktyczna   – 157 486 wol. 

 Kolekcja Nauk Humanistycznych  –   31 129 wol. 

 Kolekcja Nauk Społecznych   –   41 143 wol. 

 Kolekcja Nauk Przyrodniczo-Technicznych –   33 445 wol. 

 Oddział Zbiorów Specjalnych  –   37 296 wol. 

 Wraz z retrospektywnym opracowaniem zbiorów prowadzone są prace porządkowe 

w magazynie Biblioteki.  

 

Udostępnianie 

 

W dniu 31 grudnia 2020 r. w bazie zarejestrowanych było 34 780 czytelników. Łącznie 

we wszystkich agendach rejestrujących transakcje udostępniania w systemie komputerowym 

aktywność czytelniczą (minimum jedna transakcja w danej agendzie w danym roku: zamówie-

nie, wypożyczenie lub zwrot) wykazało 17 855 czytelników (pomimo ograniczeń w działalno-

ści biblioteki odnotowano wzrost w stosunku do roku 2019 – o 1 416 użytkowników). W bazie 

czytelników aktywnych zarejestrowani byli przede wszystkim studenci stacjonarni – 13 488 

i niestacjonarni – 1 254, pracownicy uczelni – 2 141, doktoranci – 482 oraz biblioteki ko-

rzystające z wypożyczalni międzybibliotecznej – 142. W ciągu całego okresu sprawozdaw-

czego wydano 262 tymczasowych kart bibliotecznych.  

System komputerowy rejestrował wypożyczenia na miejscu i na zewnątrz w następują-

cych agendach: Wypożyczalnia Główna i Kolekcja Dydaktyczna, Wypożyczalnia Międzybi-

blioteczna, kolekcje dziedzinowe, Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism, Bi-

blioteka Wydziału Sztuki, Biblioteka Wydziału Teologii, Biblioteka Instytutu Nauk Politycz-

nych. 

W sumie zarejestrowanych zostało 88 001 wypożyczeń (spadek o 146 361 w stosunku 

do roku 2019). 

W gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej czytelnicy mają do dyspozycji 720 miejsc, 

a w bibliotekach filii – 102 (w tym 82 miejsca w Bibliotece Wydziału Teologii). W sumie w Bi-

bliotece dla użytkowników dostępne są 822 miejsca w czytelniach, pokojach pracy indywidu-

alnej oraz dodatkowe miejsca w tzw. wolnej przestrzeni (hol, antresola, ogród zimowy). 

Agendy udostępniania BU odwiedziło łącznie 33 618 czytelników, zaś biblioteki filialne 

– 1 582 (razem – 35 200).  Do tej liczby nie zostały wliczone odwiedziny „na antresoli” i w 
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„ogrodzie zimowym”, ponieważ przestrzenie te były niedostępne dla użytkowników z przyczyn 

epidemiologicznych. 

Biblioteka udostępniła w czytelniach i na zewnątrz: 

 książki               110 435 wol. 

 czasopisma          4 904 wol. 

 zbiory specjalne                 3 664 jedn. 

         razem            119 003 wol./jedn. 

 

Tab. 3: Udostępnione zbiory w r. 2020 

 Książki Czasopisma Zbiory spe-

cjalne 

Razem 

Biblioteka Uniwersytecka 

– udostępnienia na zewnątrz 

 

– udostępnienia na miejscu 

 

77 990 

 

22 187 

 

3 

 

2 173 

 

714 

 

1 800 

 

78 707 

 

26 160 

104 867 

Filie 

– udostępnienia na zewnątrz 

 

– udostępnienia na miejscu 

 

3 525 

 

6 733 

 

10 

 

2 718 

 

151 

 

999 

 

3 686 

 

10 450 

14 136 

             Razem 110 435 4 904 3 664 119 003 

 

Należy do tego doliczyć zdalne wykorzystywanie źródeł elektronicznych, wyrażające 

się liczbą 1 033 582 (2019 r. – 793 283) pobranych dokumentów.  

W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępniono 104 867 wol./jedn. książek, czasopism 

i zbiorów specjalnych, a w filiach – 14 136. W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano 

zdecydowany  spadek wykorzystanych drukowanych materiałów bibliotecznych (o 256 090 

wol./jedn), natomiast nastąpił zdecydowany wzrost wykorzystania źródeł elektronicznych. W 

porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego ich wykorzystanie wzrosło o 240 299 

pobranych dokumentów.  

W kolekcjach dziedzinowych udostępniono na miejscu lub poza czytelnie (najczęściej 

na ksero lub jako wypożyczenia nocne i weekendowe) następujące liczby egzemplarzy: 

 w Kolekcji Nauk Społecznych    8 138   

 w Kolekcji Nauk Humanistycznych               3 942     

 w Kolekcji Nauk Przyrodniczo-Technicznych             8 874 

                   razem 20 954 

W omawianym okresie sprawozdawczym odnotowano bardzo duże spadki w  udostępnionych 

zbiorach. Wyniki te są pokłosiem   ograniczeń w działalności Biblioteki (od 12 marca 2020 r.) 

podyktowanych sytuacją epidemiologiczną. Natomiast bardzo pozytywnie czytelnicy zareago-

wali na wprowadzoną w tym czasie nową usługę zamawiania bezpłatnych skanów (plików w 

formacie PDF) z książek i czasopism. Od kwietnia do końca 2020 r. zrealizowano 5 430 zamó-

wień dotyczących wykonania kopii.  
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Kolekcję Dydaktyczną w 2020 r. odwiedziło 15 416 czytelników (dane na podstawie licznika 

bramki od początku roku do 12 marca, w pozostałych miesiącach kolekcja była nieczynna). 

W bibliotekach filialnych zanotowano następujące liczby udostępnionych wydawnictw:  

Biblioteka Wydziału Teologii       5 486 wol./jedn. 

Biblioteka Wydziału Sztuki       5 580 wol./jedn. 

Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych     3 070 wol./ jedn. 

                                                              razem 14 136 wol./jedn. 

W 2020 r. w bibliotekach filii: Wydziału Teologii, Wydziału Sztuki oraz Instytutu Nauk Poli-

tycznych, podobnie jak miało to miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej, zanotowano znaczące 

spadki w udostępnianiu zbiorów.  

 

Wypożyczanie międzybiblioteczne    

 

Biblioteka Uniwersytecka ułatwia czytelnikom dostęp do materiałów znajdujących się 

w innych bibliotekach polskich i zagranicznych poprzez usługę wypożyczeń międzybibliotecz-

nych. W roku sprawozdawczym od pracowników i studentów Uczelni wpłynęło 2 137 zamó-

wień; po wyeliminowaniu pozycji znajdujących się w zbiorach bibliotek olsztyńskich, do bi-

bliotek polskich i zagranicznych wysłano 2 095 zamówień. Do bibliotek krajowych wysłano 2 

043 zamówienia, natomiast do bibliotek zagranicznych 52. Z łącznej liczby zamówień udało 

się zrealizować 1 929 (92%). 

Do bibliotek krajowych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wysłano 865 pozycji, 

do zagranicznych – 1. Zamówień ogółem było 984.  Dotyczą one książek, odbitek i skanów 

artykułów oraz plików elektronicznych. 

Biblioteka Uniwersytecka w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych współpraco-

wała z 161 bibliotekami krajowymi i 13 zagranicznymi. 

W okresie zagrożenia epidemiologicznego bezpośredni kontakt z użytkownikiem nie 

był możliwy, ograniczono się do kontaktów telefonicznych lub mailowych. Udostępnianie 

sprowadzonych materiałów było realizowane za pośrednictwem Wypożyczalni Głównej, 

zwroty przyjmowano przez wrzutnię z zachowaniem 3 dniowego okresu kwarantanny. 

 

Działalność informacyjna i zbiory elektroniczne 

 

W Bibliotece Uniwersyteckiej działalność informacyjną, oprócz Oddziału Informacji 

Naukowej i Czytelni Czasopism (OINiCzCz), prowadzą wszystkie agendy udostępniania 

oraz filie biblioteczne. Pracownicy oddziału przeznaczyli 30 godzin na szkolenia i zajęcia dy-

daktyczne, w ciągu roku przeszkolono 180 osób (9 grup seminaryjnych). Ponadto dla pracow-

ników Uniwersytetu przygotowano 160 raportów cytowań oraz wskaźniki cytowań. Wykonano 

1 269 skanów artykułów naukowych z czasopism zamówionych przez użytkowników.  

W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępniane są 82 (15 nowych) licencjonowane (licen-

cja krajowa oraz licencja BU) bazy danych, w tym: 

polskie (15): AGRO, BazTech, BZCZ, Czytelnia Czasopism Prawniczych (Wolters Kluwer), 

Elibrary, EMIS Emerging MarketsInformation Service, IBUK Libra, Legalis, Legimi, LEX 

Omega, NASBI(zmiana nazwy na BIBLIO ebookpoint), PBLek, PBPE, SIGMA-NOT, SIGŻ. 

zagraniczne (67): 
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• Access Medicine; 

• Access Pediatrics; 

• Cambridge Journals (Kolekcja STM); 

• CAB Abstracts; 

• Clinical Key; 

• De Gruyter eJournal; 

• eBook Academic Collection (EBSCOhost); 

• EBSCOhost (15 baz): Academic Search Ultimate, AHFS Consumer Medication Infor-

mation, AGRICOLA, Business Source Ultimate, Education Resources Information 

Center (ERIC), European Views of the Americas: 1493-1750, GreenFILE, Health 

Source: Consumer Edition, Health Source: Nursing/Academic Edition, Library Infor-

mation Science & Technology Abstracts (LISTA), MasterFILE Premier, MEDLINE, 

Newspaper Source, Regional Business News, Teacher Reference CenteEmerald; 

• Emerald; 

• Food Science Source; 

• HeinOnline; 

• ISSN Online; 

• JoVE – Journal of Visualized Experiments; 

• JSTOR; 

• LWW – czasopisma medyczne Lippincott Williams & Wilkins; 

• Knovel; 

• ProQuest (11 baz): ABI/INFORM Trade & Industry, ProQuest Agriculture Journals, 

ProQuest Computing, ProQuest Dissertation & Thesis, ProQuest Nursing & Allied 

Health Source, ProQuest Research Library, ProQuest Science Journals, ProQuest Social 

Science Journals, ProQuest Telecommunications; 

• ScienceDirect; 

• Scopus; 

• SpringerLink; 

• Taylor & Francis Online (Kolekcja S&T); 

• Web of Knowledge (19 baz):Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation 

Index, Art & Humanities Citation Index, Conference Proceedings Citation Index – Sci-

ence, Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities, Book Ci-

tation Index – Science (BKCI-S), Book Citation Index -Social Sciences & Humanities 

(BKCI-SSH),Emerging Sources Citation Index, Current Chemical Reactions (CCR), In-

dex Chemicus (IC), Journal Citation Reports, SciELO Citation Index, KCI-Korean Jour-

nal Database, BIOSIS Citation Index, Current Contents Connect, Data Citation Index, 

Derwent Innovations Index, Russian Science Citation Index, Zoological Records; 

• Wiley Online Library. 

Liczba oryginalnych, unikatowych czasopism elektronicznych wynosi 42 312. 

Liczba książek elektronicznych (licencje) wynosi 243 163 (wzrost o 8 443 w stosunku do 2019 

r.), w tym m.in.: 

● Access Medicine – 123; 
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● Access Pediatrics – 39; 

● Clinical Key – 1026; 

● EBSCO eBook Academic Subscription Collection – 180 000; 

● Elibrary – 24; 

● Ibuk Libra  –  2 578 ( wzrost o 1 771 w stosunku do 2019 r.); 

● Knovel – 1 295; 

● Komentarze (Wolters Kluwer) – 3 025; 

● Monografie (Wolters Kluwer) – 2 295; 

● BIBLIO ebookpoint  – 1 216; 

● w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley – 51 566;  

● Lex Omega monografie – 2 517. 

 

Liczba logowań (sesji) do licencjonowanych baz danych – 196 972  

● EBSCO eBook Academic Subscription Collection – 3 005; 

● EBSCOhost – 25 200; 

● Emerald – 1 200; 

● EMIS Emerging Markets – 20 176; 

● Ibuk Libra – 53 604 (wzrost o 21 304);  

● JCR – 2 885; 

● Knovel – 822; 

● ProQuest – 3 900; 

● Scopus – 23 200;  

● ScienceDirect – 41 000; 

● Web of Science – 21 980. 

 

Liczba ściągniętych dokumentów z licencjonowanych czasopism elektronicznych i pełno-

tekstowych baz danych – 1 033 582 (wzrost o 240 299 w stosunku do 2019 r.):  

▪ Cambridge Journals (Kolekcja STM) – 1 223; 

▪ De Gruyter – 3 700; 

▪ EBSCOhost – 8 050; 

▪ EBSCO eBook Academic Subscription Collection – 4 120;  

▪ Elsevier-Ebooks-Online – 1 625; 

▪ Emerald – 1 433; 

▪ EMIS Emerging Markets – 13 887 (stron);   

▪ IBUK Libra – 734 143 (stron; wzrost o 313 443 s stosunku do 2019 r.); 

▪ Knovel – 1 949; 

▪ ProQuest – 2 392 (PDF-y) oraz 347 (abstrakty); 

▪ ScienceDirect – 93 933; 

▪ Scopus – 39 450 (abstrakty i linki zewnętrzne); 

▪ SpringerLink – 29 079; 

▪ Springer e-books – 65 577 (wzrost o 12 471); 

▪ Taylor&Francis – 7 690; 

▪ Wiley-Ebooks - Online – 2 121; 

▪ Wiley Online Library – 22 863.  
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Liczba wyszukiwań – 340 030: 

▪ Cambridge Journals (Kolekcja STM) – 1 900; 

▪ EBSCOhost – 48 900; 

▪ EBSCO EBook Academic Subscription Collection – 6 145; 

▪ EMERALD – 1 780; 

▪ IBUK Libra – 67 413; 

▪ JCR – 4 910; 

▪ Knovel – 1 100; 

▪ ProQuest – 47 217; 

▪ ScienceDirect – 33 060; 

▪ Scopus – 33 353; 

▪ Taylor&Francis – 5 200; 

▪ Web of Science – 89 052. 

 

Najczęściej wykorzystywane bazy komputerowe w INiCzCz (pomoc pracowników oddziału 

przy korzystaniu z baz, ustalaniu strategii wyszukiwawczej): 

▪ AGRO  

▪ ALEPH 

▪ ARIANTA 

▪ BAZTECH 

▪ Bazy Biblioteki Narodowej 

▪ IBUK Libra 

▪ Lista polskich czasopism elektronicznych 

▪ Bazy prawnicze 

▪ Polska Bibliografia Lekarska 

▪ SIGŻ  

▪ zagraniczne bazy danych: ScienceDirect, EBSCO, Wiley, WoS, Scopus, Springer. 

 

Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostępy testowe do 17 baz (archiwum testowanych 

baz dostępne jest na stronie internetowej BU). 

Pracownicy OINiCzCz zajmują się rejestracją dorobku naukowego pracowników i dok-

torantów UWM w Olsztynie w bazie bibliometrycznej Expertus. W omawianym okresie spra-

wozdawczym do bazy wprowadzono 6 872, zmodyfikowano 15 327 oraz edytowano 17 850 

rekordów. W lutym 2020 r. nastąpił import publikacji do Modułu Sprawozdawczego PBN za 

lata 2017-2019. Do 24 kwietnia prowadzono prace w Hubie Migracyjnym (narzędzie Hub Mi-

gracyjny umożliwiło migracje danych wprowadzonych do systemu PBN Moduł Sprawozdaw-

czy).  Ponadto pracownicy oddziału służyli swoją pomocą pracownikom naukowym w zakła-

daniu kont w systemie ORCID, powiązaniu ich z POL-on i PBN oraz transferze danych z baz 

SCOPUS, WoS, Expertus do ORCID.  

Oddział współpracuje również z innymi ośrodkami w tworzeniu baz. BAZTECH jest 

koordynowany przez Politechnikę Krakowską (23 biblioteki uczelniane z całego kraju), a pra-

cownicy Oddziału dokumentują 15 tytułów czasopism z zakresu techniki.  
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Pracownicy OINiCzCz modyfikują na bieżąco dostępne na stronie internetowej Biblioteki ma-

teriały szkoleniowe do Przysposobienia bibliotecznego, prowadzonego w wersji elektronicznej. 

Przysposobienie biblioteczne przygotowane jest w dwóch wersjach językowych: polskiej i an-

gielskiej. 

 

Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) wchodzi w skład Oddziału Kolekcji Dziedzi-

nowych (zgodnie z uchwałą nr 513 Senatu UWM z 22 października 2010 r.) jako Sekcja – 

Centrum Dokumentacji Europejskiej. Nie zmieniły się jego zadania i kontynuowało ono dzia-

łalność związaną z udostępnianiem materiałów i informacji na temat Unii Europejskiej. Zasób 

zagraniczny CDE liczy 2 376 wol. książek (w ostatnim roku wpłynęło ich 28), a czasopism 1 

903 wol. Z baz danych CDE skorzystało 2 190 osób. 

Sekcja CDE kontynuowała współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się proble-

matyką Unii Europejskiej, m.in. Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Olsztynie, 

Biblioteką Europejską przy MSZ, Centrum Europejskim w Natolinie i Przedstawicielstwem 

Komisji Europejskiej w Warszawie. W ramach szkoleń i spotkań pracowników Centrów Doku-

mentacji Europejskiej mgr Olga Gierulska (pracownik CDE) uczestniczyła w seminariach 

szkoleniowych sieci CDE. Mgr Gierulska współtworzy stronę Biblioteki Uniwersyteckiej na 

Facebooku w części poświęconej informacjom na temat CDE. 

 

Sekcja Promocji 

Sekcja Promocji Biblioteki została utworzona w kwietniu 2016 r. na mocy uchwały nr 911 Se-

natu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zadania Sekcji skupiają się wokół 

działań promujących ofertę naukową, dydaktyczną, kulturalną oraz usługową Biblioteki, a 

także organizacji współpracy z instytucjami nauki i kultury oraz mediami na poziomie lokal-

nym, regionalnym i krajowym. W okresie sprawozdawczym działalność sekcji dotyczyła głów-

nie obsługi informacyjnej związanej ze zmianami w działalności Biblioteki Uniwersyteckiej 

UWM w Olsztynie w czasie pandemii Covid-19. Przygotowano tutoriale Zaloguj się – zamów 

– wypożycz książki w polskiej i angielskiej wersji językowej. Ponadto prowadzono kampanie 

promocyjne poświęcone licencjonowanym źródłom elektronicznym informacji naukowej oraz 

promocję monografii Anny Bujko i Agnieszki Obrębskiej (pracowników Biblioteki) Znaki wła-

snościowe najwcześniejszych zbiorów (cieszyńskich i łódzkich) Biblioteki Uniwersyteckiej 

UWM w Olsztynie. Pracownicy sekcji od wielu lat prowadzą cykle spotkań pt. „Biblioteka kul-

turalna” oraz „Biblioteka podróżnika”. Ponadto zajmują się promocją i biorą udział w organi-

zacji wybranych wydarzeń ogólnopolskich, takich jak Noc Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień 

Bibliotek oraz Tydzień Otwartej Nauki. Współuczestniczą w przygotowaniu imprez nauko-

wych i kulturalnych organizowanych przez UWM: Dni Nauki i Sztuki, Dzień Otwartych Drzwi 

UWM czy Noc Biologów. Katarzyna Bikowska wspólnie z Elżbietą Stawską obsługują profil 

Biblioteki Uniwersyteckiej w mediach społecznościowych.  

 

Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN) otrzymał Świadectwo Stosowania Systemu Zarzą-

dzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 

27001:2014-12. Audyt Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbył się w dniu 17 grudnia 

2020 r. 3 września 2020 r. przeprowadzono także coroczny audyt wewnętrzny SZBI. Uzyskanie 

certyfikatu SZBI przez Bibliotekę gwarantuje naszemu środowisku akademickiemu dostęp do 
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kompletu aktualnych Polskich Norm. Liczba Polskich Norm w wersji papierowej liczy 21 717 

jednostek (Polskie Normy oraz Polskie Normy oryg. w jęz. angielskim). Bieżące normy w wer-

sji elektronicznej są dostarczane systematycznie przez PKN, w bazie stworzonej na potrzeby 

PIN jest ich 53 285 (Polskie Normy oraz Polskie Normy oryg. w jęz. angielskim). 

 Zgodnie z umową zawartą z PKN wykonywane są wydruki lub kopie fragmentów norm 

elektronicznych i papierowych jedynie na potrzeby dydaktyczne/naukowe dla pracowników i 

studentów UWM. W roku sprawozdawczym wydrukowano dozwolone fragmenty polskich 

norm dla 49 czytelników. 

Kontynuowane są prace porządkowe nad zbiorem norm w wersji papierowej. Normy 

otrzymują ujednolicone sygnatury i tworzony jest dla nich inwentarz elektroniczny. Katalog 

elektroniczny Biblioteki Uniwersyteckiej sukcesywnie wzbogacany jest o opisy bibliograficzne 

polskich norm. Wszystkie czynności są wykonywane przy współpracy z oddziałami opracowa-

nia i gromadzenia zbiorów. 

 W 2020 r. udostępniono 245 norm. Punkt odwiedziło 117 osoby (znaczny spadek od-

wiedzin związany jest z sytuacja epidemiologiczną i ograniczeniem pracy Biblioteki); udzie-

lono 123 odpowiedzi na zapytania informacyjne. 

  

  

Ośrodek Informacji Patentowej (OIP) służy pomocą przy korzystaniu z bazy opisów paten-

towych dostępnej w domenie publicznej na stronie Urzędu Patentowego RP (wszystkie opisy 

patentowe od 1924 r.). W skład zbiorów zgromadzonych w OIP wchodzą: 203 książki, 22 wol. 

czasopism, 563 CD-ROM-ów. Od 12 kwietnia 2018 r. Ośrodek Informacji Patentowej działa w 

ramach Oddziału Zbiorów Specjalnych, obecnie opiekuje się nim mgr Anna Leś oraz dr Anna 

Bujko. 

W 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną kraju oraz ograniczenia w działal-

ności Biblioteki Uniwersyteckiej udzielano tylko odpowiedzi na zapytania drogą telefoniczną 

bądź mailową. Dr Anna Bujko prowadziła indywidualne szkolenia dotyczące korzystania z baz 

danych Urzędu Patentowego, natomiast mgr Anna Leś została włączona do tworzenia bazy 

danych z zakresu patentów i praw ochronnych UWM w Olsztynie w systemie POL-on.  

 

Oddział Zbiorów Specjalnych (OZS), oprócz właściwej działalności, gromadzi i udostępnia 

druki wydane przed r. 1945 oraz zbiory regionalne i bibliologiczne. Od 12 kwietnia 2018 r. 

w ramach Oddziału działają także Punkt Informacji Normalizacyjnej oraz Ośrodek Informacji 

Patentowej. 

Kolekcje przechowywane w Oddziale Zbiorów Specjalnych (stan na 31 grudnia 2020 r.): 

 Książki   37 296 wol. 

 Czasopisma     4 773 tomy 

                                                                               1 552 zeszyty 

 Dokumenty elektroniczne      2 263 jedn. 

 Dokumenty audiowizualne                      85 jedn. 

 Dokumenty kartograficzne         742 jedn. 

 Kasety Video                                     327 jedn. 

 Normy                                                      21 717 jedn. (oddział PIN) 

 Nuty                                     69 wol. 
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 Płyty winylowe            803 jedn. 

 Rękopisy          3 509 wol. 

 Stare druki                                                             173 wol. 

       Mikroformy                                                            13 jedn.    

 Łącznie 73 878 jednostek (w tym zbiory specjalne – 30 113 jednostki). 

  

Ze zbiorów skorzystało 360 czytelników; łącznie udostępniono 678 jednostek (w tym 89 jedn. 

zbiorów specjalnych).  W Oddziale rozpoczęto prace związane z melioracją księgozbioru czy-

telni oraz kontynuowano prace nad porządkowaniem lokalnych opisów katalogowych.  

 

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego działa w ramach Od-

działu Zbiorów Specjalnych, a rozpoczęła działalność 9 marca 2009 r. Udostępnia ona publi-

kacje dotyczące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz materiały 

dydaktyczne i wydawnictwa UWM.  

21 stycznia 2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewódzką Biblioteką 

Publiczną w Olsztynie a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim o utworzeniu klastra Warmiń-

sko-Mazurska Biblioteka Cyfrowa (WMBC). Celem WMBC jest tworzenie cyfrowego zasobu 

oraz prezentacja w Internecie kulturowego dziedzictwa regionu Warmii i Mazur w jego dawnej 

i współczesnej różnorodności, ponadto wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej. 

Zgodnie z treścią porozumienia zasoby Biblioteki Cyfrowej UWM zostały włączone do War-

mińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej (WMBC) i od początku 2017 r. Biblioteka Cyfrowa 

UWM działa w ramach WMBC. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. w WMBC dostępnych 

było 4 224 publikacji ze zbiorów Biblioteki UWM; w 2020 r. przybyło 25 publikacji. Oddział 

Zbiorów Specjalnych stale współpracuje z Archiwum i Muzeum Uniwersyteckim oraz Biurem 

ds. Osób Niepełnosprawnych. Stronę Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej odwiedziło 

w okresie sprawozdawczym 5 097 669 użytkowników. 

 

Stanowisko próżniowej komory fumigacyjnej obsługiwane jest przez dwóch pracowników 

(Oddziału Magazynów i Oddziału Wypożyczalni). W 2020 r. prowadzono dezynfekcję druków 

i archiwaliów pochodzących z trzech źródeł: 

1. Materiały własne Biblioteki: 

• książki i czasopisma z zasobu magazynowego przeznaczone do opracowania retrospek-

tywnego, 

• wybrane pozycje darów przyjętych przez Oddział Gromadzenia Zbiorów, 

• pojedyncze woluminy z innych agend Biblioteki. 

2. Zbiór książek opracowanych w ramach grantów badawczych prowadzonych na Wy-

dziale Humanistycznym. 

3. Materiały powierzone przez podmioty zewnętrzne. 

 

Łącznie w 2020 r. wykonano 32 cykle dezynfekcyjne, w tym: 

• zbiory własne – 17 wsadów (ok. 100 mb książek i czasopism), 

• granty Wydziału Humanistycznego – 2 wsady – wartość 519,06 zł brutto, 
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• zlecenia podmiotów zewnętrznych – 9 zleceń (łącznie 14 wsadów) – wartość 7 109,40 

zł brutto. 

Zlecono i dozorowano wykonanie okresowych przeglądów serwisowych urządzeń służących 

do dezynfekcji chemicznej. Udzielano pisemnych i telefonicznych odpowiedzi na zapytania 

dotyczące oferty dezynfekcyjnej zbiorów.  

 

Komputeryzacja 

 

31 grudnia 2020 r. w sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej (bez Biblioteki 

Wydziału Teologii, która dysponuje 11 komputerami należącymi do Wydziału) funkcjonowało 

256 stanowisk komputerowych: 127 dla bibliotekarzy i 129 dla użytkowników. W okresie spra-

wozdawczym ilość stanowisk komputerowych uległa zmniejszeniu  w wyniku zmian organiza-

cyjnych (m.in. likwidacja sali komputerowej w byłej czytelni internetowej). Na 18 stanowi-

skach użytkownicy mają ograniczony dostęp do Internetu, ale mogą korzystać z zasobów uni-

wersyteckich (domena uwm.edu.pl) lub zasobów PIN. Od 14 marca 2020 r. użytkownicy nie 

mieli możliwości korzystania z zasobów sieciowych BU (ograniczenia epidemiologiczne). 

W ramach modernizacji sprzętu i aktualizacji oprogramowania zakupiono: 

• serwer do back-upów, 

• słuchawki z mikrofonami (9 zestawów), 

• kamerę internetową.  

Biuro ds. Studenckich przekazało Bibliotece 32 nowe zestawy komputerowe, które będą co-

rocznie udostępniane na potrzeby rekrutacji , a także 8 komputerów używanych. W systemie 

bibliotecznym zarejestrowano 100 czytników e-booków, zakupionych w ramach realizowanego 

przez CIiTT projektu „Żagiel możliwości – uczelnia dostępna”. 

 Celem działania Oddziału ds. Komputeryzacji jest zapewnienie ciągłości działania i 

bezpieczeństwa funkcjonowania bibliotecznej sieci komputerowej oraz niezakłóconego do-

stępu do zasobów i usług Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Podstawowe obszary działalności Oddziału ds. Komputeryzacji obejmują:  

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania sieci strukturalnej, serwe-

rów, systemu bibliotecznego, strony www oraz programów użytkowych, w tym 

m.in. aktualizacja oprogramowania, naprawa i konserwacja sprzętu, zmiany lokali-

zacji sprzętu, dostarczenie i wymiana materiałów eksploatacyjnych, rozwiązywanie 

na bieżąco problemów sprzętowych i softwarowych, doradztwo.  

2. Prace długofalowe i/lub cykliczne, m.in.:  

a) zapewnienie funkcjonowania systemu bibliotecznego Aleph;  

b) zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów bibliotecznych: strona 

www, HAN, Primo; 

c) zapewnienie użytkownikom biblioteki dostępu do Internetu; 

d) utrzymanie i rozwój Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, au-

dyt PIN;  

e) audyt bezpieczeństwa informacji w UWM; 

f) ochrona danych osobowych; 

g) współpraca z NUKAT;  
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h) utrzymywanie i doskonalenie systemu Expertus; 

i) przygotowanie sprzętu dla rekrutacji; 

j) nadzór nad funkcjonowaniem sal dydaktycznych i szkoleniowych; 

k) obsługa systemu kontroli dostępu budynku BU (zarządzanie uprawnie-

niami). 

3. Prace rozwojowe – analiza istniejących oraz planowanie i wdrażanie nowych roz-

wiązań, dostosowywanie poszczególnych elementów bibliotecznego systemu infor-

matycznego do zmieniających się potrzeb bibliotekarzy i użytkowników oraz wa-

runków technicznych. Aktualizacja konfiguracji sieci w okresie zagrożenia epide-

miologicznego. 

4. Polityka bezpieczeństwa, ochrona danych osobowych (utrzymanie i rozwój Sys-

temu Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji, audyt PIN, audyt bezpieczeństwa 

UWM). 

5. Współpraca z uczelnianym zespołem audytowym UWM. 

6. Realizacja zadań związanych z RODO i wdrażaniem Polityki Bezpieczeństwa In-

formacji UWM. 

W 2020 r. zakończono pracę nad nową stroną domową BU. Premiera strony nastąpiła 1 czerwca 

2020 r.  

W okresie zagrożenia epidemiologicznego zastosowano blokadę naliczania opłat za nietermi-

nowy zwrot materiałów bibliotecznych oraz wysyłania upomnień. W systemie bibliotecznym 

Aleph zdefiniowano pojęcie kwarantanny, której poddawane są materiały biblioteczne zwra-

cane przez czytelników. 

 

Rada Biblioteczna 

 

W 2020 r. odbyły się dwa posiedzenia  Rady Bibliotecznej powołanej na  kadencję 

2016-2020 oraz jedno nowej Rady w kadencji 2020-2024. Na posiedzeniu Rady w dniu 4 lutego  

zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2019 oraz 

przedstawiono plany działalności Biblioteki na rok 2020. Zaopiniowano kandydatury bibliote-

karzy do odznaczeń uczelnianych. Dyskutowano nad problemami związanymi z polityką gro-

madzenia zbiorów, prenumeratą czasopism oraz funkcjonowaniem bazy bibliograficznej 

Expertus. Ostatnie posiedzenie Rady w kadencji 2016-2020 miało miejsce dnia 30 czerwca. Na 

posiedzeniu zaopiniowano zmiany w Regulaminie korzystania ze zbiorów i usług bibliotecz-

nych, m.in. regulamin udostępniania czytników książek elektronicznych. Przedstawiono też 

sprawozdanie z działalności Rady Bibliotecznej w kadencji 2016-2020. Pierwsze posiedzenie 

Rady Bibliotecznej powołanej  na kadencję 2020-2024 miało miejsce 22 grudnia. W trakcie 

posiedzenia wybrano przewodniczącego oraz sekretarza Rady. Dyskutowano nad problemami 

związanymi z polityką gromadzenia zbiorów bibliotecznych. 

 

Wybrane wydarzenia w Bibliotece Uniwersyteckiej w 2020 

Styczeń  

• otwarcie wystawy fotograficznej z okazji 50-lecia Klubu Turystyki Górskiej „GRAŃ”,  
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• powstanie Informatorium, którego zadaniem jest udzielanie kompleksowych informacji 

dotyczących funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Luty 

• 1 lutego – Minikonwent gier towarzyskich „Gamegrinder XVIII”, 

• 20 lutego – otwarcie wystawy pokonkursowej rysunku prasowego „Rysownicy 2019” 

(cz. I) w ramach obchodów Dni Seweryna Pieniężnego świętowanych na Warmii i Ma-

zurach, organizowanych przez SDP Olsztyn. 

Marzec 

•   1-7 marca – Międzynarodowy Tydzień E-książki: prezentacja nowych funkcjonalności 

IBUK Libra. 

Maj 

• 8-10 maja – XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: na Facebooku pod hasłem 

"Zasmakuj w bibliotece".  

Czerwiec 

• 1 czerwca – odsłona nowej strony domowej Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w 

Olsztynie. 

Wrzesień 

• 20 września – otwarcie wystawy „Iwan Bunin w Polsce”, 

• 23-25 września – 18. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, w ramach których 

przeprowadzono 3 webinaria pt. Droga książki w Bibliotece; film, ukazujący drogę 

książki w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM od zakupu do jej udostępnienia, wykonano 

kamerą 360 stopni. 

Październik 

• 10 października – Noc Bibliotek, wsparcie i realizacja idei firmowanych hasłem 

„Biblioteka z klimatem”; promocja KWIETNYCH ŁĄK, 

• 21-27 października – X Tydzień Otwartej Nauki w Bibliotece Uniwersyteckiej 

UWM, pod hasłem „Otwartość dla kogo? Powszechny dostęp do wiedzy”. 

Popularyzacja idei w mediach społecznościowych, opracowanie dokumentu Otwarte 

dane badawcze autorstwa dr A. Bujko. 

Grudzień 

• 12 grudnia – prezentacja oryginalnej choinki bibliotecznej, wykonanej z przeznaczo-

nych do utylizacji dyskietek, przygotowanej przez Sekcję Promocji Biblioteki Uniwer-

syteckiej. 

 

Publikacje pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej 

1) recenzowane: 

• Baran Scholastyka, Zdrowie człowieka na łamach „Przeglądu Weterynaryjnego” (tyt. 

ang. Human health on the pages of the “Veterinary Review”), Medical Library Forum”, 

s. 53-62. DOI: 10.34738/mlf.0029. Dostęp online: 

https://fbm.wum.edu.pl/sites/fbm.wum.edu.pl/files/dokumenty/MLF-20191202.pdf;  

• Bikowska Katarzyna, Dlaczego nie Twitter? Wykorzystanie mikroblogingu w działal-

ności bibliotek akademickich w Polsce (tyt. ang. Why not Twitter? The use of microblog-

ging by academic libraries in Poland), „Medical Library Forum”, 2019, nr 2 (12), s. 26-

https://fbm.wum.edu.pl/sites/fbm.wum.edu.pl/files/dokumenty/MLF-20191202.pdf
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35. DOI: 10.34738/mlf.0034. Dostęp online: 

https://fbm.wum.edu.pl/sites/fbm.wum.edu.pl/files/dokumenty/MLF-20191202.pdf; 

• Bujko Anna, Problem zdrowia człowieka na łamach „Przeglądu Weterynaryjnego”, 

„Echa Przeszłości”, 2020, nr 2 (artykuł przyjęty do druku); 

• Bujko Anna, Książkowe znaki własnościowe jako źródło do historii Warmii i Mazur na 

przykładzie najstarszych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej (poza zbiorami 

cieszyńskimi i łódzkimi) (materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wojna 

i książka. Księgozbiory, biblioteki, wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów 

zbrojnych i politycznych. Stan badań i perspektywy badawcze” – artykuł złożony); 

• Garwoliński Tomasz, Multidyscyplinarne badania zapisków Mikołaja Kopernika w 

starych drukach Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie w latach 2014-2016, w: Studia z 

dziejów książki, bibliotek i prasy. Przegląd badań za lata 2016-2018, red. D. Spychała, 

B. Iwańska-Cieślik, K. Domańska, Bydgoszcz 2019, s. 101-114 (publikacja w 2020); 

• Garwoliński Tomasz, Agenda Parva in the Context of Jesuit Activities in the Northern 

Polish Lithuanian Commonwealth of Both Nations in the Sixteenth and Seventeenth 

Centuries, w: 100 Years of Diplomatic Relations Between the Republic of Poland and 

the Republic of Estonia: Common Traces in a Difficult History, ed. by G. Kozłowski, 

A. Selart, Tartu 2020, s. 82-90; 

• Garwoliński Tomasz, Charakterystyka opraw starych druków Biblioteki Wyższego 

Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie, w: Zbiory 

polskie (tyt. ang. Polish collections), red. A. Wagner, współpraca D. Ryszkowska-

Mirowska, A. Mazerska, Toruń 2020, s. 121-142; 

• Garwoliński Tomasz, Kamiński K., Najstarszy wolumin ze zbiorów Biblioteki 

„Hosianum” w Olsztynie – zwykły klocek inkunabułowy czy biały kruk?, w: Szary kruk 

(seria Drukowane piękno, t. 3), red. A. Baliński, Gdańsk 2020 (w druku); 

• Garwoliński Tomasz, Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych 

„Fides” (Sandomierz, 2-3 września 2019 roku), „Fides. Biuletyn Bibliotek 

Kościelnych”, 2020, nr 1, s. 174-177; 

• Garwoliński Tomasz, Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych 

„Fides” (Sandomierz, 5 września 2019 roku), „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 

2020, nr 1, s. 178; 

• Garwoliński Tomasz, Biogramy nowych członków honorowych Federacji Bibliotek 

Kościelnych „Fides”, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 2020, nr 1, s. 179; 

• Garwoliński Tomasz, Protokół z XXV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek 

Kościelnych „Fides” (Sandomierz, 3-5 września 2019 roku), „Fides. Biuletyn Bibliotek 

Kościelnych”, 2020, nr 1, s. 180-183; 

• Garwoliński Tomasz, Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych 

„Fides” (Częstochowa, 18-19 lutego 2020 roku), „Fides. Biuletyn Bibliotek 

Kościelnych”, 2020, nr 2, s. 301-303; 

• Garwoliński Tomasz, Ślady działalności oficyn jezuickich w Wilnie i Braniewie na 

przełomie XVI i XVII wieku w zbiorach Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie jako 

przykład procesów integracyjnych w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, „Archiwa, 

Biblioteki i Muzea Kościelne”, 2020, t. 113, s. 91-118; 

https://fbm.wum.edu.pl/sites/fbm.wum.edu.pl/files/dokumenty/MLF-20191202.pdf
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• Garwoliński Tomasz, Stare druki z kolekcji biskupów warmińskich okresu renesansu 

przechowywane w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii 

Warmińskiej „Hosianum" w Olsztynie, w: Kolekcje prywatne w zbiorach książki 

dawnej, red. D. Sidorowicz-Mulak, A. Franczyk-Cegła, t. 2, Wrocław 2020, s. 172-200; 

• Rudnicka Ewa, Organizacyjne czynniki wpływu na proces komunikacji 

wewnątrzorganizacyjnej w bibliotece akademickiej, „Biblioteka i Edukacja”, 2020, 

nr17, s. 1-16; 

• Rudnicka Ewa, (recenzja) Multibiliotekarstwo, praca zbiorowa pod redakcją Mai 

Wojciechowskiej, Wydawnictwo SBP, Warszawa 2018, „Folia Bibliologica”, 2019, 

vol. 61, s. 159-167; 

• Rudnicka Ewa, Zachowania moralne bibliotekarzy w świetle zapisów polskiego 

Kodeksu Etyki Bibliotekarza i Pracownika Informacji Naukowej, „Fides. Biuletyn 

Bibliotek Kościelnych”, 2019, nr 1, s. 93-111. 

 

2) nierecenzowane: 

• Baran Scholastyka, Zieliński Przemysław, Kolekcje obcojęzycznych czasopism medycz-

nych i przyrodniczych w zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie – 

krótka charakterystyka, 2020, artykuł opracowany w ramach zadania Rozbudowa kata-

logu o unikatowe kolekcje obcojęzyczne Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, finan-

sowanego w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”, finansowanego 

ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa. Dostęp online: http://wmbc.olsztyn.pl/dli-

bra/docmetadata?id=13330&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=; 

• Bikowska Katarzyna, Czy tylko minigalerie? O roli Instagrama w bibliotekach, "Biblio-

tekarz Warmińsko-Mazurski" 2020, nr 1/2, s. 27-31. Dostęp online: 

https://www.wbp.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2020/10/bwm_2020_1-2.pdf;  

• Bikowska Katarzyna, Małe nakłady – perspektywa wydawnicza, rozmowa z Łukaszem 

P. Fafińskim, "Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski" 2020, nr 1/2, s. 4-6. Dostęp online: 

https://www.wbp.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2020/10/bwm_2020_1-2.pdf; 

• Bikowska Katarzyna, Biblioteka w trybie specjalnym, "Wiadomości Uniwersyteckie”, 

2020, nr 5-6, s. 52; 

• Bikowska Katarzyna, Promocja źródeł informacji, „Bibliotekarz” 2020, nr 4, s. 7-13; 

• Rudnicka Ewa, Zmiana jako element współczesnego zarzadzania bibliotekami na przy-

kładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, „Bibliotekarz Warmińsko-Ma-

zurski”, 2019, nr 3-4, s. 32-41 (publikacja w 2020). Dostęp online: https://www.wbp.ol-

sztyn.pl/wp-content/uploads/2020/05/bwm_2019_3-4.pdf; 

• Zieliński Przemysław, Działalność Koła Miejskiego SBP w drugiej dekadzie XXI wieku, 

„Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”, 2020, nr 1-2, s. 54-59. Dostęp online: 

https://www.wbp.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2020/10/bwm_2020_1-2.pdf.  

 

 

Udział czynny pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w konferencjach 

 

http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=13330&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=
http://wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=13330&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=
https://www.wbp.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2020/10/bwm_2020_1-2.pdf
https://www.wbp.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2020/10/bwm_2020_1-2.pdf
https://www.wbp.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2020/05/bwm_2019_3-4.pdf
https://www.wbp.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2020/05/bwm_2019_3-4.pdf
https://www.wbp.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2020/10/bwm_2020_1-2.pdf
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Bujko Anna: 

• Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Życie prywatne Polaków w XIX w.”, 

Olsztyn, 9 listopada 2020, referat Książki w życiu Jana Włodka, 

 

Garwoliński Tomasz: 

• Akademia Sztuk Pięknych, PAN Biblioteka Gdańska, Gdańsk, 17 grudnia 2020, 

referat Agenda Parva, a jednak wielka…  

 

 

 

 

 

             Opracowała dr inż. Scholastyka Baran, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej UWM. 
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