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Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w 2010 roku 

 

Rok 2010 był już trzecim pełnym rokiem funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w nowym budyn-
ku. Jej niezmienną misją jest utrzymywanie profesjonalnego poziomu działalności oraz wspieranie 
procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych w Uniwersytecie Warmiosko-Mazurskim, zgodnie 
z oczekiwaniami oraz potrzebami pracowników naukowych i studentów. W salach dydaktycznych 
Biblioteki odbywają się także liczne wykłady dla studentów różnych kierunków studiów stacjonarnych 
i niestacjonarnych oraz podyplomowych. 

Na dzieo 31 grudnia 2010 roku strukturę Biblioteki tworzyły (wraz z osobami kierującymi): 

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych – mgr Dorota Wolska 
Oddział Opracowania Wydawnictw Zwartych  – mgr Beata Anek-Kucharek 
Oddział Czasopism     – mgr Iwona Gawenda 
Oddział Kontroli Zbiorów   – mgr Barbara Bieranowska 

 
Oddział Informacji Naukowej   – mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa 
Oddział Kolekcji Dydaktycznej   – mgr Małgorzata Wiśniewska 
Oddział Kolekcji Dziedzinowych   – dr inż. Scholastyka Baran 

  Sekcja Kolekcji Nauk Społecznych  – mgr Jolanta Brodowska 
Sekcja Kolekcji Nauk  

Przyrodniczo-Technicznych  – dr inż. Małgorzata Walczak-Wójciak 
  Sekcja Kolekcji Nauk Humanistycznych – dr inż. Scholastyka Baran 

Sekcja – Centrum Dokumentacji 
Europejskiej    – mgr Magdalena Malanowicz 

Oddział Wypożyczalni     – mgr Barbara Idźkowska 
Oddział Magazynów     – mgr Ewa Górniak 

  Sekcja Zasobu Czasopism   – Iwona Koziełło-Poklewska 
Oddział Zbiorów Specjalnych    – mgr Agnieszka Obrębska 
Punkt Informacji Normalizacyjnej   – mgr inż. Agnieszka Michałowska 
Ośrodek Informacji Patentowej   – mgr Agnieszka Dunalska-Blitek 

 
Oddział ds. Komputeryzacji    – mgr Jolanta Gałecka 
Oddział Administracyjno-Techniczny   – dr inż. Włodzimierz Sebastyaoski 

Do systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni należały trzy biblioteki wydziałowe: 

 Biblioteka Wydziału Sztuki  
 Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki 
 Biblioteka Wydziału Teologii, 

a także Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych oraz Biblioteka Szkolna Gimnazjum i Liceum 
Akademickiego im. Marii i Georga Dietrichów. Wykaz ten uzupełniają dwie filie zamiejscowe: 
Biblioteka Centrum Studiów Bałtyckich w Ełku i Biblioteka Międzynarodowego Centrum Edu-
kacyjnego w Braniewie. 

31 sierpnia 2010 r. zlikwidowana została Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych, a jej zbiory zostały 
włączone do głównego zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej. 

W skład systemu biblioteczno-informacyjnego wchodzi ponadto 25 bibliotek zakładowych, które są 
finansowane przez odpowiednie zakłady, a Biblioteka Uniwersytecka sprawuje nad nimi nadzór me-
rytoryczny. Osobą odpowiedzialną za kontakt z tymi placówkami jest mgr Janina Kooczyk. 
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Powierzchnia Biblioteki Uniwersyteckiej wynosi 19 423 m2, zaś filii bibliotecznych 2 500 m2, w tym 
1 966 m2 zajmuje lokal Biblioteki Wydziału Teologii. 

 

Pracownicy 

Zespół pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i filii bibliotecznych na dzieo 31 grudnia 2010 r. liczył 
142 osoby (141,25 etatu – jedna osoba zatrudniona na trzy czwarte i jedna – na jedną drugą etatu), 
w tym: osiem – na etatach administracyjnych i informatycznych, trzy – zajmowały stanowiska biblio-
tekarza dyplomowanego.  

W Bibliotece Uniwersyteckiej pracowały 133 osoby (132,25 etatu), a w bibliotekach filialnych na eta-
tach bibliotecznych – dziewięd. Dwie osoby zajmowały się obsługą sprzętu informatycznego w salach 
dydaktycznych. 

Jedna osoba przebywała na urlopie wychowawczym (Urszula Dadun) i dwie na bezpłatnym (Julita 
Biernacka, Barbara Chelt), trzy osoby (Dominik Krysiak – 31.07, Michał Kubiak – 15.10 i Krzysztof Ko-
tłowski – 7.11) odeszły z pracy, a 1 września 2010 r. wróciła z urlopu wychowawczego Olga Gierulska. 

Zatrudnionych zostało osiem osób (w tym trzy na miejsce trzech osób, które przeszły na emeryturę 
na przełomie 2009/2010 r.): Bartłomiej Krajewski (od 1.05), Joanna Święcicka (od 1.08 – na czas urlo-
pu Barbary Chelt), Małgorzata Bujnowska (pracowała już wcześniej w Bibliotece „Hosianum” i 1.10 
przeszła na etat BU), Laryssa Levytska, Piotr Smogorzewski (obydwoje od 1.10), Anna Kostrzewa (od 
1.11 na ½ etatu), dr inż. Joanna Wysocka (od 1.11, na miejsce Renaty Zielonki) i Danuta Kamioska (od 
1.11, na miejsce Agnieszki Radomskiej). 

Doliczyd należy do tego sześd osób przebywających na urlopach macierzyoskich. Trzeba jednak pod-
kreślid wyjątkowo dużą absencję chorobową – na dzieo 31 grudnia 2010 r. siedem osób przebywało 
na długich (ponad 30-dniowych) zwolnieniach lekarskich. W sumie przez cały rok na zwolnienia lekar-
skie przypadły 2 273 dni robocze. Faktyczny stan zatrudnienia (po odliczeniu 6 osób na urlopach ma-
cierzyoskich) w porównaniu do 31 grudnia 2009 r. zmniejszył się o jeden etat. 

Zatrudnionych było dziewięciu pracowników ze stopniem naukowym doktora. 

W 2010 r. dziewięd osób awansowało na stanowisko bibliotekarza, siedem – starszego bibliotekarza, 
cztery – kustosza, jedna osoba uzyskała awans na stanowisko starszego referenta. 

Grupa młodszych bibliotekarzy liczyła 24 osoby, bibliotekarzy – 26, starszych bibliotekarzy – 17, ku-
stoszy – 54, magazynierów – 1, bibliotekarzy ze średnim wykształceniem – 14, starszych bibliotekarzy 
ze średnim wykształceniem, stopniem licencjata lub inżyniera – 2. 

Od 1 stycznia 2010 r. funkcję dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej pełni mgr Małgorzata Szymaoska-
Jasioska, stanowiska zastępców dyrektora sprawują dr Danuta Konieczna i mgr Jolanta Gałecka (za-
stępca dyrektora ds. komputeryzacji). 

W 2010 r. nastąpiły liczne zmiany personalne w składzie poszczególnych oddziałów, związane głównie 
z likwidacją Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych i utworzeniem Oddziału Magazynów. 

22 pracowników Biblioteki uzupełniało swoje wykształcenie na studiach wyższych lub podyplomo-
wych, w tym: trzy osoby na studiach magisterskich (jedna je ukooczyła), dwie – licencjackich, pięd 
osób rozpoczęło studia podyplomowe, sześd – je kontynuowało i sześd – ukooczyło. 

27 pracowników uczestniczyło w szkoleniach, warsztatach lub tematycznych spotkaniach roboczych. 
Sześd osób odbyło praktyki specjalistyczne w bibliotekach naukowych w celu uzyskania awansu na 
stanowiska kustosza albo starszego bibliotekarza. 

Pracownicy wygłosili 10 referatów i wzięli bierny udział w 12 konferencjach naukowych. Opublikowali 
dwie książki i 35 artykułów (zob. załączniki). 
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Trzy osoby prowadziły zajęcia na Studiach Podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Nauko-
wej (UWM), jedna – w Warmiosko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie. 

Sześd osób pracowało na podstawie umowy-zlecenia, obsługując Czytelnię Internetową, oraz trzy 
osoby (studenci studiów III stopnia) na tej samej zasadzie wspomagały Czytelnię Czasopism i Oddział 
Zbiorów Specjalnych. 

Cztery osoby odbywały w Bibliotece Uniwersyteckiej kilkumiesięczne staże finansowane przez Urząd 
Pracy, a dwóch uczniów Liceum Ekonomicznego odbyło miesięczne praktyki w Oddziale ds. Kompute-
ryzacji. 

 

Zbiory 

Studenci i pracownicy naukowi korzystali ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, bibliotek filialnych 
oraz Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, liczącej 256 248 woluminów 
(150 772 wol. to książki, 97 532 – czasopisma, 324 – inkunabuły i 7 620 – stare druki). Do dyspozycji 
pracowników Uczelni było też 25 bibliotek zakładowych, których zbiory na dzieo 31 grudnia 2010 r. 
liczyły 40 226 wol. (wyd. zwarte – 30 614 wol., wyd. ciągłe – 6 627 wol., zbiory specjalne – 2 985 
jedn.). Zbiory tych bibliotek w stosunku do roku 2009 zmniejszyły się o 3 843 wol., zlikwidowano bo-
wiem dwie biblioteki zakładowe: Katedry Chemii i Katedry Fizyki – ich zbiory przekazano do Biblioteki 
Uniwersyteckiej lub poddano selekcji. Natomiast księgozbiór Katedry Toksykologii Środowiska (883 
wol.) włączono po części do bibliotek Katedry Ogrodnictwa i Zespołu Ochrony Powietrza. W roku 
sprawozdawczym biblioteki zakładowe nabyły łącznie 277 nowych wydawnictw. 

 

Tab. 1: Wielkośd zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w latach 2007–2010 

 
Lata 

Nabytki Ubytki Stan na 
31.12 Druki 

zwarte 
Zbiory 
specjalne 

Czasopisma Razem Druki 
zwarte 

Zbiory 
specjalne 

Czasopisma Razem 

2007 19 981 2 101 2 409 24 491 8 748 1 848 368 10 964 895 075 

2008 31 290 6 020 2 604 39 914 6 055     461 359   6 875 928 114 

2009 21 263     364 2 147 23 774 2 939 1 065      0   4 004 947 884 

2010 26 555     946 5 650 31 986 12 398     683      0 13 081 967 954 

 
Po uwzględnieniu liczby jednostek ubytkowanych zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wzrosły o 20 070 
wol./jedn. 

Zbiory książek pochodziły przede wszystkim z zakupu (12 611 wol., w tym z grantów pracowników 
naukowych – 610 wol.), wymiany (950 wol.) i darów (12 384 wol.). Biblioteka prowadziła wymianę 
z 118 instytucjami (77 z kraju i 41 z zagranicy). Dla celów wymiany Biblioteka zakupiła 864 wol. ksią-
żek i 611 wol. czasopism. 

Na dzieo 31 grudnia 2010 r. księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej i wszystkich jej filii liczył łącznie 
967 954 wol./jedn. 

W rozbiciu na rodzaje dokumentów zbiory obejmowały: 

 – wydawnictwa zwarte  737 613 wol. 
 – czasopisma   167 538 wol. 
 – zbiory specjalne    62 803 jedn. 
  

Liczba tytułów czasopism drukowanych bieżących, pochodzących z prenumeraty, wymiany i darów 
w grudniu 2010 r. wynosiła 1 502 (222 tytuły czasopism zagranicznych i 1 280 krajowych) – szczegó-
łowe dane przedstawia poniższa tabela: 
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Tab. 2: Liczba tytułów czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2010 

Strefa pocho-
dzenia 

Źródło wpływu Razem 

Prenumerata Wymiana Dary 

Polskie    954 181 145 1 280 

Zagraniczne    119   49   54    222 

Razem 1 073 230 199 1 502 

 
Biblioteka zapewniała też możliwośd korzystania z 4 323 tytułów czasopism elektronicznych. 

W 2010 r. wydano w sumie (ze środków dydaktycznych Uczelni, grantów, badao własnych i statuto-
wych oraz funduszu PAN) na zbiory Biblioteki 1 550 272,66 zł, w tym na: 

 zakup wydawnictw zwartych        617 213,40 zł 
 zakup wydawnictw zwartych z grantów         65 469,91 zł 
 zakup zbiorów specjalnych          18 122,13 zł 
 zakup zbiorów specjalnych z grantów              354,00 zł 
 prenumeratę i zakup czasopism polskich      220 622,80 zł 
 zakup polskich baz danych na CD i on-line      111 657,59 zł 
 prenumeratę i zakup czasopism zagranicznych drukowanych    185 410,19 zł 
 prenumerata czasopism zagr. refundowana przez PAN       30 999,57 zł 
 zakup zagranicznych baz danych       121 561,67 zł 
 udział w konsorcjach (bazy pełnotekstowe)      178 861,40 zł 
       Razem  1 550 272,66 zł 
  

Od 2010 roku dostęp do baz EBSCO, Elsevier, Springer, JCR i SCI jest finansowany przez Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (w 2009 był to koszt 523 tysięcy zł). 

Wartośd wydawnictw zwartych i zbiorów specjalnych otrzymanych w darze wynosiła 268 212 zł, 
z wymiany – 25 043 zł (egzemplarze na wymianę zakupiono za 16 690 zł), czasopism otrzymanych 
w darze – 49 898,84 zł, z wymiany – 32 933,72 zł (egzemplarze na wymianę zakupiono za 11 548 zł). 
W sumie wydawnictwa na wymianę kosztowały 28 238 zł. 

Biblioteka pozyskała kwotę 70 850,05 zł z tytułu opłat za przekroczenie terminu zwrotu książek, 
z tego samego tytułu w ramach rekompensaty czytelnicy zakupili 1 435 wol. książek. 

Warto podkreślid, że zasób Biblioteki Uniwersyteckiej zwiększył się dzięki przejęciu m.in. zbiorów 
olsztyoskiego oddziału Głównej Biblioteki Lekarskiej (ok. 17 tys. wol. książek i czasopism). Księgozbiór 
wzbogaciły także publikacje biorące udział w konkursie Rektora UWM na najładniej wydaną książkę 
regionalną, które Bibliotece przekazało Akademickie Centrum Mediów i Promocji UWM. Biblioteka 
otrzymała ponadto 70 tytułów książek i czasopism z Biblioteki Rosyjskiego Uniwersytetu Paostwowe-
go im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie. 

 

Opracowanie zbiorów 

Niezależnie od katalogowania wydawnictw wpływających do Biblioteki na bieżąco, dokonywano tak-
że retrokonwersji tradycyjnych katalogów kartkowych. W roku 2010 dodano do katalogu kompute-
rowego 46 989 egzemplarzy, w tym 33 947 druków zwartych i zbiorów specjalnych wpisanych w roku 
sprawozdawczym do inwentarza oraz 13 042 z retrokonwersji. Wśród dodanych egzemplarzy było 
9 178 zeszytów czasopism. Na dzieo 31 grudnia 2010 roku baza katalogu liczyła 244 853 rekordy bi-
bliograficzne (w tym 238 927 opisów wydawnictw zwartych i 5 926 czasopism), do których dołączo-
nych było 533 595 egzemplarzy wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych (55% całości 
zbiorów), w bazach wzorcowych znajdowały się 269 864 rekordy haseł. Dochodzi do tego 1 784 re-
kordów prac doktorskich. W przypadku wydawnictw zwartych liczba egzemplarzy w katalogu kom-
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puterowym stanowiła prawie 66% zasobu, jednostki zbiorów specjalnych – 44%, egzemplarze czaso-
pism – 12%. 

Biblioteka współpracuje z narodowym uniwersalnym katalogiem NUKAT. W roku 2010 wprowadzono 
do NUKAT 6 461 nowych rekordów bibliograficznych (2003 – 2 445, 2004 – 2 993, 2005 – 3 349, 
2006 – 5 145, 2007 – 3 681, 2008 – 2 882, 2009 – 4 544), skopiowano z NUKAT 26 772 rekordy biblio-
graficzne (2003 – 7 359, 2004 – 11 877, 2005 – 14 298, 2006 – 18 152, 2007 – 19 252, 2008 – 17 548, 
2009 – 20 559) i utworzono 4 828 rekordów haseł wzorcowych (formalnych i przedmiotowych; 
w 2009 r. – 2 875). Od początku współtworzenia katalogu NUKAT, czyli od listopada 2003 roku, do 31 
grudnia 2010 roku wprowadzono do niego 31 500 nowych opisów katalogowych, skopiowano zaś 
135 817, utworzono 19 012 rekordów haseł wzorcowych. Ponadto stale modyfikowano 
i dokonywano korekt w kartotekach haseł wzorcowych i bazie bibliograficznej. Zajmowano się także 
rozwijaniem schematu i kontrolowaniem ustawienia księgozbioru w wolnym dostępie. 

 

Udostępnianie 

W dniu 31 grudnia 2010 r. w bazie zarejestrowanych było 33 802 czytelników, w tym 10 652 zapisa-
nych w ciągu roku sprawozdawczego. W wyniku prac porządkowych usunięto z bazy znaczną liczbę 
kont nieaktywnych, które straciły ważnośd (globalnie usunięto ich 12 924). Łącznie we wszystkich 
agendach rejestrujących transakcje udostępniania w systemie komputerowym aktywnośd czytelniczą 
(minimum jedna transakcja w danej agendzie w danym roku: zamówienie, wypożyczenie lub zwrot) 
wykazało 21 831 osób. W bazie czytelników aktywnych zarejestrowani byli m.in. studenci stacjonarni 
– 16 498 (wszyscy zapisani – 23 465) i niestacjonarni – 3 081 (6 468), pracownicy uczelni – 1 320 
(2 684), doktoranci 269 (691), biblioteki korzystające z wypożyczalni międzybibliotecznej – 34 (43). 

W 2010 r. wydano 500 kart tymczasowych. Na 3 327 kontach wprowadzono status „obiegówka” (za-
wieszenie lub zamknięcie aktywności czytelnika) lub blokadę uprawnieo związaną ze stałą albo cza-
sową utratą uprawnieo czytelniczych. 

System komputerowy rejestrował wypożyczenia na miejscu i na zewnątrz w agendach: Wypożyczal-
nia Główna, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, Kolekcja Dydaktyczna, kolekcje dziedzinowe, Biblio-
teka Wydziału Matematyki i Informatyki, Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych (do 31 sierpnia 
2010), Biblioteka Wydziału Sztuki, Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych oraz Biblioteka Liceum 
i Gimnazjum Akademickiego. 

W sumie zarejestrowanych zostało: 

450 016 wypożyczeo i przedłużeo – 361 024 wypożyczeo i 88 992 przedłużeo; 
104 672 zamówienia; 
342 599 zwrotów. 

Na stronie katalogu wykonano ponad 2 870 000 operacji. Użytkownicy logowali się na swoje konta 
prawie 300 tys. razy. 

Liczba miejsc w nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej wynosiła 720, a bibliotekach filii 135 
(w tym 82 miejsca w Bibliotece Wydziału Teologii). W sumie Biblioteka dysponowała 855 miejscami 
dla czytelników w czytelniach, pokojach pracy indywidualnej i w wolnej przestrzeni (hol, antresola, 
ogród zimowy). 

W roku 2010 Bibliotekę Uniwersytecką odwiedziło 528 767 osób – dane na podstawie licznika 
w bramkach. Agendy udostępniania odwiedziło łącznie 410 844 czytelników, zaś biblioteki filialne – 
51 921. Warto przytoczyd też liczby obrazujące wykorzystanie miejsc dla czytelników Biblioteki 
na antresoli – ok. 250 tys. osób, w ogrodzie zimowym ok. ok. 5 tys. oraz kabinach pracy indywidualnej 
1143 osoby. 
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Biblioteka udostępniła w czytelniach i na zewnątrz: 

 książki       948 262 wol. 
 czasopisma      469 519 wol. 
 zbiory specjalne       13 241 jedn. 
   razem  1 431 022 wol./jedn. 
 

Tab. 3: Udostępnione zbiory w roku 2010 

 Książki Czasopisma Zbiory specjalne Razem 

Biblioteka Uniwersytecka 
– udostępnienia na zewnątrz 
– udostępnienia na miejscu 

 
450 016 
369 416 

 
   –  
405 752 

 
1 349 
9 084 

 
   451 365 
   784 252 

1 235 617 

Filie 
– udostępnienia na zewnątrz 
– udostępnienia na miejscu 

 
  41 141 
  87 689 

 
    –  
  63 767 

 
    875 
1 933 

 
     42 016 
   153 389 

   195 405 

                                         Razem 948 262 469 519 13 241 1 431 022 

 
Należy do tego doliczyd zdalne wykorzystywanie źródeł elektronicznych, statystycznie ujęte przy oka-
zji omawiania działalności informacyjnej Biblioteki. 

W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępniono 1 235 617 wol./jedn. książek, czasopism i zbiorów spe-
cjalnych, a filiach – 195 405. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił wzrost o ok. 200 tys. wol. 
udostępnionych materiałów, ale należy pamiętad, że dane dotyczące udostępniania na miejscu są 
tylko szacunkowe. 

W wybranych bibliotekach filialnych zanotowano następujące liczby udostępnionych pozycji:  

Biblioteka Wydziału Teologii    97 471 wol. 
Biblioteka Wydziału Matematyki     9 975 
Biblioteka Wydziału Sztuki     2 458 
Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych  11 351 
Biblioteka Liceum i Gimnazjum     1 465 

Od 1 października 2010 r. obowiązuje zmieniony regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwer-
syteckiej. Według nowych zasad książki na zewnątrz wypożyczane są w Kolekcji Dydaktycznej (na 150 
lub 30 dni) i Wypożyczalni (na 30 dni), natomiast zbiory w kolekcjach dziedzinowych i innych agen-
dach udostępniane są wyłącznie na miejscu. 

 

Biblioteka Uniwersytecka ułatwia czytelnikom dostęp do materiałów znajdujących się w innych bi-
bliotekach polskich i zagranicznych poprzez usługę wypożyczeo międzybibliotecznych. W roku 2010 
od pracowników i studentów Uczelni wpłynęły 5 133 zamówienia, po wyeliminowaniu pozycji znajdu-
jących się w zbiorach bibliotek olsztyoskich, do bibliotek polskich i zagranicznych wysłano 4 505 za-
mówieo, z czego udało się zrealizowad 3 318 (74%; do bibliotek zagranicznych wysłano 229 zamó-
wieo, z czego zrealizowano 190, czyli 83%). 

Do bibliotek krajowych i zagranicznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wysłano 761 pozycji 
(do zagranicznych – 10). Zamówieo ogółem było 987. Dotyczą one czasopism, książek, materiałów 
z konferencji, plików elektronicznych, kopii artykułów lub fragmentów książek. 

W roku 2010 Biblioteka Uniwersytecka w ramach wypożyczeo międzybibliotecznych współpracowała 
z 296 bibliotekami krajowymi i 67 zagranicznymi. Wydatki na obsługę wypożyczeo (koszty ubezpie-
czenia i opłaty pocztowe) wyniosły 9 954,54 zł. 
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Czytelnia Internetowa posiada 60 stanowisk dla czytelników i jedno dla administratora. W 2010 r. 
zarejestrowano w programie CafeSuite ok. 53 tys. rozpoczętych sesji (należy jednak uwzględnid, że 
czytelnik często loguje się do systemu kilka razy w ciągu dnia). W programie zarejestrowanych jest 
9 200 unikalnych użytkowników. Czytelnia wykorzystywana jest także na potrzeby rekrutacji. Średni 
czas użytkowania komputera w jednej sesji wynosił 51 minut. Na potrzeby czytelników wykonano ok. 
36 tys. płatnych wydruków komputerowych na kwotę 7 117,22 zł. 

 

Działalnośd informacyjna i zbiory elektroniczne 

W Bibliotece Uniwersyteckiej działalnośd informacyjną, oprócz Oddziału Informacji Naukowej, 
prowadzą wszystkie agendy udostępniania oraz filie biblioteczne. Udzielono w nich 190 764 
odpowiedzi na zapytania informacyjne. Sam OIN w 2010 r. odwiedziło 19 500 osób. Pracownicy 
oddziału przeznaczyli 80 godzin na szkolenia studentów pierwszego roku (tyle godzin zajęło 
przygotowanie szkolenia w wersji elektronicznej), a 76 – na inne szkolenia i zajęcia dydaktyczne. 
W ciągu roku przeszkolono ok. 900 użytkowników (38 grup). W Oddziale Informacji czytelnicy 
korzystali przede wszystkim z elektronicznych baz danych, bibliografii drukowanych, wydawnictw 
informacyjnych i czasopism. Zbiory tradycyjne OIN liczą ok. 6 tys. wol., natomiast w sieci 
intranetowej można korzystad z 4 323 tytułów czasopism oraz 1 491 książek elektronicznych 
(ibuk.pl – 575, Knovel – 916). Według listy A-to-Z do dyspozycji czytelników było także 56 079 
tytułów czasopism elektronicznych. 

Biblioteka oferuje dostęp do 12 licencjonowanych baz polskich: AGRO, SIGŻ, BZCZ, PBPE, PBLek, 
BAZTECH, LEX, Legalis, Infor Lex Ekspert, LexPolonica, EMIS Emerging Markets, ibuk.pl; 
4 zagranicznych: SCOPUS, SCI, JCR, ISSN, 7 konsorcjów: Wiley Online Library Elsevier, EBSCOhost, 
ProQuest, SpringerLink, Emerald, Knovel. 

W sumie w roku sprawozdawczym zalogowało się do wymienionych baz 100 002 użytkowników, 
ściągnięto 283 889 dokumentów i dokonano 173 512 wyszukiwao. 

 

Tab. 4: Konsorcja czasopism elektronicznych (statystyka online) 

EBSCO     –   5 911 (wyszukiwao)     5 938 (pdf)  58 107 (wyszukiwao) 
Lista A-to-Z    –   7 230   0  19 948 
Elsevier    – 17 436  111 615  16 743 
Emerald    –      903         914     1 263 
Ibuk.pl     –   1 844      7 380 (stron) 
EMIS Emerging Markets  – 34 667  121 768 (stron) 
ISSN     –   4 268   0  26 463 
Wiley Online Library   –   8 239    10 368     4 620 
Journal Citation Reports (JCR)  –      329   0       386 
Science Citatin Index (SCI)  –     760   0    5 804 
SCOPUS   – 11 746   0  34 129 
Knovel     –   1 549 
ProQuest   –   2 305      2 752     6 049 
Springer    – brak danych    23 154   brak danych 
LEGALIS     –   1 564 
Infor LexExpert   –      820 
LexPolonica    –      431 

 

Ze zdalnego dostępu do konsorcjów baz elektronicznych (dostęp na hasło z komputerów domowych) 
korzystało 549 użytkowników – w roku 2010 przybyło ich 291. 
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Wykorzystanie polskich baz komputerowych (według statystyki wewnętrznej OIN) przedstawia się 
następująco: 

bazy polskie – 22 360 wyszukanych tematów, w tym: 

bazy Biblioteki Narodowej    – 4 784 
BAZTECH     –    520 
Polska Bibliografia Lekarska   –    572 
AGRO      – 6 448 
SIGŻ       – 4 264 
LEX       – 1 456 
Legalis       –    100 
Infor Lex     –      49 
Inne      – 4 316 

 

Biblioteka Uniwersytecka oferowała także dostępy testowe do 34 baz elektronicznych. 

Stale powiększa się baza publikacji naukowych pracowników UWM. Kartoteka opisów 
bibliograficznych liczy 9 836 opisów, w 2010 roku przybyło ich 1 387.  

Oddział współpracuje także z innymi ośrodkami w tworzeniu baz: 

SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej), której koordynatorem jest Centralna 
Biblioteka Rolnicza. W 2010 roku przekazano 136 rekordów opracowanych przez Elżbietę 
Usowicz. 

BAZTECH – koordynowany przez Politechnikę Krakowską (22 biblioteki uczelniane z całego 
kraju); UWM dokumentuje 13 tytułów czasopism z zakresu techniki, w 2010 roku przekazano 
do bazy 1 327 rekordów bibliograficznych z bibliografią załącznikową, opracowanych przez 
Elżbietę Usowicz i Joannę Suchto. 

Pracownicy OIN we współpracy z pracownikami oddziałów Komputeryzacji i Zbiorów Specjalnych 
przygotowali nową stronę domową Biblioteki, a także opracowali nowe materiały szkoleniowe 
do „Przysposobienia bibliotecznego”, prowadzonego w wersji elektronicznej. 

 

Centrum Dokumentacji Europejskiej zgodnie z Uchwałą Nr 513 Senatu UWM z dnia 22 października 
2010 r. weszło w skład Oddziału Kolekcji Dziedzinowych jako Sekcja – Centrum Dokumentacji Euro-
pejskiej. Nie zmieniły się jego zadania i kontynuowało ono działalnośd związaną z udostępnianiem 
materiałów i informacji na temat Unii Europejskiej. 

W roku sprawozdawczym CDE odwiedziły 3 432 osoby. Wykorzystały one 10 239 wol. książek i 5 339 
wol. czasopism oraz 191 jedn. zbiorów specjalnych. Udzielono 11 297 odpowiedzi na zapytania in-
formacyjne na podstawie zgromadzonych zbiorów drukowanych i elektronicznych. Do 31 grudnia 
2010 r. stronę internetową CDE otworzono 75 280 razy. 

Sekcja CDE kontynuowała współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką Unii Euro-
pejskiej zarówno na terenie regionu, jak i w kraju (m.in. Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej 
w Polsce, siecią EDC-PL, Urzędem Integracji Europejskiej, Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, Cen-
trum Doskonałości im. J. Monneta działającym na UWM). 

Punkt Informacji Normalizacyjnej posiadał 14 912 polskich norm w wersji papierowej (w ciągu roku 
wycofano ich ze zbiorów 1 179), do tego dochodzą polskie normy w języku angielskim w wersji papie-
rowej – 6 262. Od 1 kwietnia 2009 roku normy przychodzą wyłącznie w formie plików PDF, które są 
„ściągane” z serwera PKN – 31 grudnia 2010 r. było ich 10 872. 
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Na miejscu udostępniono 2 026 norm. Czytelnię PIN odwiedziło 884 czytelników. Prowadzono także 
szkolenia dla studentów, głównie kierunków zootechnika i towaroznawstwo. 

Ośrodek Informacji Patentowej służy pomocą przy korzystaniu z bazy opisów patentowych dostęp-
nej w domenie publicznej na stronie Urzędu Patentowego (wszystkie opisy patentowe od 1924 r.). 
W 2010 r. ośrodek odwiedziło 48 czytelników, drogą elektroniczną kontaktowało się z nim 20 osób, 
udzielono 85 informacji. Skorzystano z 40 jednostek znajdujących się w zbiorach OIP. 

Pracownik OIP prowadził także indywidualne szkolenia dotyczące korzystania z baz danych Urzędu 
Patentowego. 

Od listopada 2010 roku osoba pracująca w OIP służy pomocą także czytelnikom korzystającym z Sek-
cji – CDE oraz Punktu Informacji Normalizacyjnej. 

Oddział Zbiorów Specjalnych, oprócz właściwej działalności, gromadzi i udostępnia także druki wy-
dane przed 1945 rokiem. Opracowywano najstarsze zbiory, które stanowiły zrąb biblioteki dawnej 
Wyższej Szkoły Rolniczej, a napłynęły z Cieszyna i Łodzi. Znajdują się w nich m.in. unikalne kolekcje 
wydawnictw, głównie w języku niemieckim i rosyjskim, dotyczące nauk matematyczno-
przyrodniczych. W Oddziale Zbiorów Specjalnych organizowane były wystawy z okazji przypadających 
rocznic i towarzyszące konferencjom naukowym. Tworzona jest tu także Biblioteka Cyfrowa UWM. 

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego rozpoczęła działalnośd 9 marca 2009 r.; 
udostępnia ona publikacje dotyczące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych 
oraz materiały dydaktyczne i wydawnictwa UWM. Celem projektu jest stworzenie akademickiego 
repozytorium zasobów cyfrowych, przydatnego w realizacji badao naukowych i prac dydaktycznych. 
Digitalizacja i publikacja cyfrowych wersji dokumentów pozwoli też na ochronę cennych zbiorów 
Biblioteki, a jednocześnie umożliwi ich popularyzację. BC UWM działa w oparciu o oprogramowanie 
dLibra, przygotowane i rozwijane w Poznaoskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Od jesieni 
2009 roku zbiory BC UWM są widoczne w EUROPEANIE. 

Do 31 grudnia 2010 r. w BC UWM opublikowano 197 wydawnictw (pracę spowolniła trwająca prawie 
pół roku awaria skanera). Przygotowano do wprowadzenia dalsze 43 dokumenty. W roku sprawoz-
dawczym stronę jej odwiedziło 89 069 czytelników (średnio 7 422 czytelników miesięcznie). Dokona-
no 17 532 wyszukiwania. Wyświetlono łącznie 18 992 publikacji. 

 

Komputeryzacja 

Sied komputerowa Biblioteki Uniwersyteckiej UWM jest strukturą dynamiczną, modyfikowaną zgod-
nie z potrzebami bibliotekarzy i czytelników oraz użytkowników zewnętrznych (np. rekrutacja, szko-
lenia i zajęcia dydaktyczne). W okresie sprawozdawczym wprowadzano wiele zmian – tymczasowych 
i docelowych – w sieci strukturalnej, w warstwie sprzętowej i oprogramowaniu. 

Zmodyfikowano sied strukturalną, wydzielono kolejne podsieci funkcjonalne (software) i uporządko-
wano elementy warstwy fizycznej. Wprowadzono zmiany w domenie bg.uwm.edu.pl, jet.uwm.edu.pl 
i bart.uwm.edu.pl. 

W miarę możliwości wymieniano sprzęt na nowszy, zmieniano lokalizację i funkcjonalnośd poszcze-
gólnych stanowisk.  Spośród wielu rekonfiguracji sprzętu wymienid należy m.in.: 

1. Likwidację stanowisk komputerowych: 
dla czytelników: Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych (4 stanowiska) Antresola (12), Punkt 
Informacji Normalizacyjnej (3), Ośrodek Informacji Patentowej (4); 
dla bibliotekarzy: Wypożyczalnia Międzybiblioteczna (1), CDE (1). 

2. Uruchomienie nowych stanowisk do obsługi użytkowników: Kolekcja Nauk Społecznych (1), 
Biblioteka Wydziału Sztuki (1), Czytelnia Czasopism Bieżących (1). 
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3. Uruchomienie nowych stanowisk pracy dla bibliotekarzy: Kolekcja Dydaktyczna (1), Oddział 
Magazynów (2), Oddział Kontroli Zbiorów (2), Oddział Administracyjno-Gospodarczy (3). 

4. Utworzenie nowego stanowiska do obsługi zamówieo czasopism w magazynie Czytelni Cza-
sopism Bieżących (2). 

Od lutego do listopada 2010 r. prowadzono intensywne prace nad stworzeniem i uruchomieniem 
nowej strony internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej oraz zmianą interfejsu WWW katalogu online i 
testu z przysposobienia bibliotecznego. 

Stronę zaprogramowano wykorzystując bezpłatne oprogramowanie Drupal. Jest to elastyczny, modu-
łowy system zarządzania treścią – CMS, wykorzystujący język PHP, współpracujący z bazą MySQL 
i serwerem Apache. Zastosowanie CMS, po przejściu trudnego i czasochłonnego etapu wstępnego 
projektowania, pozwala m.in. na rozszerzenie funkcjonalności strony, ułatwia zarządzanie treścią 
i prowadzenie prac edycyjnych. 

Projekt graficzny strony powstał w Oddziale Zbiorów Specjalnych (Łukasz Falioski, Maciej Rynarzew-
ski). Koncepcja układu zawartości strony jest wynikiem współpracy Oddziału Informacji Naukowej, 
Oddziału ds. Komputeryzacji, Oddziału Zbiorów Specjalnych i innych agend Biblioteki. 

Instalację Drupala i jego adaptację do własnych potrzeb, grafikę oraz bazy danych (informacji o pra-
cownikach i bazach danych) wykonano w Oddziale ds. Komputeryzacji (głównie Michał Kubiak, Zbi-
gniew Stadnik). Oddział Informacji Naukowej wykonał prace redakcyjne, „wypełnił” stronę treścią.  

Nowa strona WWW BU została uruchomiona 23 września 2010 r. Od tego momentu za aktualizację 
i inne prace redakcyjne oraz układ merytoryczny strony odpowiada Oddział Informacji Naukowej 
(główni redaktorzy: Joanna Suchto i Monika Bartnik), administratorem strony jest Oddział ds. Kompu-
teryzacji (Piotr Smogorzewski i Zbigniew Stadnik).  

W dniu 31 grudnia 2010 r. w sieci komputerowej Biblioteki (bez Biblioteki Wydziału Teologii), funk-
cjonowało 368 stanowisk komputerowych: 143 dla bibliotekarzy i 225 dla użytkowników (w tym 62 
stanowiska z ograniczonym – do zasobów cyfrowych Biblioteki Uniwersyteckiej i domeny.uwm.edu.pl 
– dostępem do Internetu). Użytkowane są także trzy urządzenia do samodzielnego wypożyczania 
książek przez czytelników – selfchecki (w Kolekcji Dydaktycznej). 

 

Tab. 5: Stanowiska komputerowe w BU i filiach 

Lokalizacja 
Komputery 

prac. 
Komputery 

czyt. 
Drukarki 

prac. 
Drukarki 

czyt. 
Skanery 

prac. 
Skanery 

czyt. 

BU 137 221 42 15 12 3 

Filie* 6 4 4 0 0 0 

  143 225 46 15 12 3 

 
* bez bibliotek: Wydziału Teologii, MCE w Braniewie i CSB w Ełku  

W trzecim roku funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w nowym budynku zaczęto uzupełnianie 
sprzętu sieciowego i wymianę starszych komputerów. Planowane jest systematyczne wycofywanie 
z użycia komputerów wyprodukowanych przed 2003 r. Kupiono sześd zestawów komputerowych, 
switche oraz czytniki kodów paskowych. Uzupełniano niezbędne części i materiały eksploatacyjne. 

W sierpniu 2010 r. upłynął termin ważności gwarancji na sprzęt zakupiony z inwestycji (80% całego 
sprzętu). Już poza gwarancją naprawiane były komputery, drukarki i przełączniki firmy Dell. Awarie 
dotyczyły także wyposażenia sal multimedialnych (mikrofony, czytniki pisma, rzutnik multimedialny). 
Stale wzrasta awaryjnośd starszych komputerów, używanych głównie w oddziałach pracy wewnętrz-
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nej. Naprawy wykonywane są najczęściej we własnym zakresie. W wielu przypadkach naprawa star-
szych komputerów jest nieopłacalna lub niemożliwa z powodu braku części zamiennych.  

 

Tab. 6: Wydatki na funkcjonowanie bibliotecznej sieci komputerowej 

Przeznaczenie Kwota w PLN  

1. Oprogramowanie 124 272 

a. Roczna opłata serwisowa za system ALEPH 122 537 

b. Przedłużenie licencji na oprogramowanie Cafe Suite 549 

c. Licencja programu CyberPrinter 1 186 

2. Sprzęt (komputery, przełączniki, czytniki)  36 711 

3. Naprawa skanera 18 318 

4. Naprawy i części zamienne  17 238 

5. Materiały eksploatacyjne: tonery, lampy do rzutników 
i czytników pisma, papier, etykiety, środki czyszczące, płyty 
CD 

48 866 

Suma 227 087 

 
 
Rada Biblioteczna 

W 2010 roku odbyły się cztery posiedzenia Rady Bibliotecznej, na których zapoznano się ze sprawoz-
daniami z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej, dyskutowano problemy związane z polityką groma-
dzenia, prenumeratą czasopism i sprawami regulaminu udostępniania zbiorów.  

 

Konserwacja zbiorów 

Próżniowa komora fumigacyjna 

Stanowisko do fumigacji próżniowej obsługiwane jest przez trzech pracowników Oddziału 
Magazynów. 

W 2010 r. prowadzono dezynfekcję druków i archiwaliów pochodzących z trzech źródeł: materiały 
własne Biblioteki, stare druki Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmioskiej 
Hosianum w Olsztynie oraz Akta Archiwum i Muzeum UWM. 

Łącznie w 2010 r. wykonano   – 119 cykli dezynfekcyjnych, w tym: 
materiały własne   –   40 cykli (ok. 360 mb książek i czasopism) 
stare druki Biblioteki Hosianum  –     1 cykl (72 wol.) 
akta Archiwum UWM   –   78 cykli (529 pojemników, czyli ok. 323 mb akt) 

Zlecono i dozorowano wykonanie: 
czterech okresowych przeglądów serwisowych stanowiska do fumigacji próżniowej, 
dwóch okresowych przeglądów i kalibracji głowic pomiarowych z czujnikiem na tlenek 
etylenu, 
modernizacji układu monitoringu stężenia tlenku etylenu w pomieszczeniach roboczych – 
zabudowa separatorów w układzie pomiarowym tlenku etylenu. 

 

Konserwacja starych druków – 18 kwietnia 2008 r. oddano do konserwacji kolejny stary druk (dzieło 
Adama Orealiusa z 1727 r. Voyages, tres-curieux & tres-renommez fatis en Moscovie... (umowa 
o dzieło z dn. 18 kwietnia 2008 r. z twórcami). Zły stan zachowania druku wymagał przeprowadzenia 
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pilnych i pełnych prac konserwatorskich. Ukooczenie prac planowano na czerwiec 2010 r., a koszt 
usługi na kwotę 13 300 zł. W trakcie zabiegów restauratorskich okazało się, że stopieo zniszczenia 
kart początkowych i koocowych w bloku druku jest znacznie wyższy niż przewidywano. Stało się to 
podstawą do wydłużenia terminu realizacji prac i zmiany wyceny (protokół z dn. 15 kwietnia 2010 r. 
ze spotkania pracownika Oddziału Zbiorów Specjalnych BU z wykonawcami prac). Całkowity koszt 
konserwacji dzieła wyniósł 14 800 i termin zwrotu odrestaurowanego dzieła powinien nastąpid 
w kwietniu 2011 r. 

Oprawa 980 wol. z głównego zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej kosztowała 23 815 zł. 

 

Wybrane wydarzenia związane z działalnością Biblioteki Uniwersyteckiej 

Marzec 
Wizyta dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Kaliningradzie, dr. Aleksieja Czerniakowa, 
i nawiązanie współpracy w ramach wymiany wydawnictw. Podczas ponownych odwiedzin 
pana dyrektora w sierpniu przekazano do biblioteki w Kaliningradzie m.in. 70 woluminów 
wydawnictw z dubletów Biblioteki Uniwersyteckiej UWM. 

Maj 
Wystawa „Grunwald 1410–2010 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej UWM”. 
Wizyta bibliotekarzy z biblioteki Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 

Czerwiec 
„Co kryją w sobie stare druki? Wystawa ciekawostek wydobytych ze starodruków”, zorgani-
zowana przez Bibliotekę Wydziału Teologii UWM. 
W komorze fumigacyjnej działającej w Bibliotece Uniwersyteckiej rozpoczęto dezynfekowanie 
akt Archiwum Uczelnianego UWM. 

Lipiec / Sierpieo 
Likwidacja Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych (ze względu na zmiany lokalowe Wydziału 
Nauk Społecznych, w lipcu i sierpniu 2010 r. jej zbiory zostały włączone do głównych zasobów 
Biblioteki Uniwersyteckiej i 31 sierpnia przestała ona samodzielnie funkcjonowad). 

Wrzesieo 
Wizyta grupy pracowników Biblioteki Politechniki Warszawskiej, wraz z dyrektorem, panią Jo-
lantą Stępniak (16 września). W trakcie kilkugodzinnej rozmowy dzielono się doświadczenia-
mi odnośnie do segmentacji rzeczowej zbiorów, organizacji wolnego dostępu, zadao bibliote-
karzy dziedzinowych, nowych rozwiązao architektonicznych w budownictwie bibliotecznym. 
„Biblioteka otwarta na zmiany”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana przez 
Bibliotekę Uniwersytecką w dniach 20–22 września. 

 Uruchomiona została nowa strona internetowa Biblioteki Uniwersyteckiej 

Listopad 
„Prasa podziemna w PRL” – Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana wspólnie 
z Oddziałem IPN w Białymstoku, Delegatura w Olsztynie, której towarzyszyła wystawa „Prasa 
i wydawnictwa niezależne na Warmii i Mazurach 1980–1989”, przygotowana przez Delegatu-
rę IPN w Olsztynie i Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. 
26 listopada na posiedzeniu Senatu UWM przedstawiona została działalnośd Biblioteki Uni-
wersyteckiej w roku akademickim 2009/2010. 

Grudzieo 
Wystawa w Bibliotece Wydziału Teologii poświęcona śp. ks. prof. dr. hab. Alojzemu Szorcowi 
– pierwszemu dziekanowi Wydziału Teologii UWM. 
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Załączniki dotyczące aktywności pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej 
Publikacje pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej 

(lub wcześniejsze nieuwzględnione w poprzednim sprawozdaniu) 

 

Anna Ambrochowicz: Polska służba konsularna w Prusach Wschodnich wobec problemu przynależno-
ści paostwowej byłych kolonistów niemieckich z Wołynia w okresie międzywojennym, Komunikaty 
Mazursko-Warmioskie, 2010, nr 2, s. 215–223. 

Anna Ambrochowicz, Tomasz Gajownik: Bałtyckie peregrynacje ppłk. dypl. Stanisława Kary – z dzie-
jów polskiego ataszatu wojskowego na Łotwie w okresie międzywojennym, w: Polska dyplomacja na 
Wschodzie w XX-początkach XXI wieku, pod red. H. Strooskiego i G. Seroczyoskiego, Charków– Olsz-
tyn: Wydaw. Littera, 2010, s. 313–326. 

Anna Ambrochowicz, Tomasz Gajownik: Polska dyplomacja na Wschodzie w XX-początkach XXI wie-
ku. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej w Charkowie, Dzieje Najnowsze, 2010, nr 
4, s. 209–212. 

Scholastyka Baran: Sharing library collections in open stacks in the light of research, w: History – Ar-
chive Studies – Information Science : methodological issues, ed. by K. Narojczyk, M. Świgoo, M. Wol-
ny. Olsztyn: Wydaw. UWM 2010, s. 167–175. 

Scholastyka Baran: Wolny dostęp – czytelnictwo – przestrzeo biblioteczna, Bibliotekarz Warmiosko-
Mazurski, 2009, nr 3/4 *online+ dostęp: http://www.wbm.olsztyn.pl/bwm/. 

Elżbieta Borajkiewicz (współaut.): Bibliotekarze akademiccy w sześddziesięcioleciu szkolnictwa wyż-
szego w Olsztynie. 1950–2010, red. D. Konieczna, Olsztyn, Wydaw. UWM, 2010. 

Łukasz Paweł Fafioski: Dyplomacja Szerpów. Younghusband w Tybecie 1903/1904, Meritum 2010, t. 
2, s. 151–160. 

Łukasz Paweł Fafioski: Sprawozdanie z sekcji Słowiaoszczyzny Wschodniej w ramach XVIII 
Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Echa Przeszłości 2010, t. 11. 

Tomasz Garwolioski: 60 rocznica wznowienia powojennej działalności Biblioteki „Hosianum” w Olsz-
tynie, Fides – Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2009, nr 3 (28). 

Tomasz Garwolioski: Co kryją w sobie stare druki? Wystawa ciekawostek wydobytych ze starodru-
ków, Fides – Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2010, nr 1 (29). 

Ewa Górniak: Transformation in methods of working with the reader in the university library using 
the example of the Library of the Social Sciences Department of the University of Warmia and Mazury 
in Olsztyn, w: History – Archive Studies – Information Science : methodological issues, ed. by K. Na-
rojczyk, M. Świgoo, M. Wolny. Olsztyn: Wydaw. UWM 2010, s. 177–185. 

Barbara Idźkowska (współaut.): Bibliotekarze akademiccy w sześddziesięcioleciu szkolnictwa wyższe-
go w Olsztynie. 1950–2010, red. D. Konieczna, Olsztyn, Wydaw. UWM, 2010. 

Danuta Konieczna: The development strategy of academic libraries in the 21st century in the context 
of library space design and educational processes, w: History – Archive Studies – Information Science : 
methodological issues, ed. by K. Narojczyk, M. Świgoo, M. Wolny. Olsztyn: Wydaw. UWM 2010, 
s. 199–205. 

Danuta Konieczna: Interdyscyplinarnośd badao w zakresie bibliotekoznawstwa w wystąpieniach Kon-
ferencji Generalnych IFLA. Wybrane zagadnienia, [DVD], w: Biblioteki, informacja książka. Interdyscy-
plinarne badania i praktyka w 21. wieku. W dziesięciolecie śmierci prof. dra hab. Wiesława Bieokow-
skiego, red. naukowa M. Kocójowa. Publikacje Instytutu INiB UJ. Seria III nr 7: e-Publikacje, Kraków: 
Instytut INiB UJ, 2010, s. 192–201. 

http://www.wbm.olsztyn.pl/bwm/
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Danuta Konieczna: Nowa przestrzeo biblioteczna miejscem aktywności użytkowników i pracowników 
uczelni, w: Stare i nowe w bibliotece. Współpraca czy konkurencja. Konferencja Biblioteki Uniwersyte-
tu Łódzkiego. Materiały konferencyjne, red. M. Wrocławska, J. Jerzyk-Wojtecka, Łódź: Wydaw. UŁ, 
2010, s. 101–111. 

Danuta Konieczna: Olsztyoskie Duszpasterstwo Akademickie – ODA, w: Olsztyn akademicki. 1945 – 
1950 – 2010, pod red. Andrzeja Farugi i Stanisława Achremczyka, Olsztyn: Wydaw. EDYCJA, 2010, 
s. 99–110. 

Danuta Konieczna, Piotr Grabowski: Irena Grabowska (5.10.1919–9.04.2009) *Z żałobnej karty+. Bi-
bliotekarz, 2010, nr 2, s. 25–27. 

Danuta Konieczna (red.): Bibliotekarze akademiccy w sześddziesięcioleciu szkolnictwa wyższego 
w Olsztynie. 1950–2010, Olsztyn, Wydaw. UWM, 2010. 

Anna Kostrzewa: Apteki na Warmii i Mazurach w latach 1945–1948, Meritum, 2010, t. 2, s. 175–186. 

Katarzyna Kotowska: Library’s PR as a method of gaining readers. Library of 21 century – mission and 
entrepreneurship, w: History – Archive Studies – Information Science : methodological issues, ed. by 
K. Narojczyk, M. Świgoo, M. Wolny. Olsztyn: Wydaw. UWM 2010, s. 187–197. 

Katarzyna Kotowska: Manga – japooski komiks a kultura Zachodu, EBIB 2010, nr 9 (118) [online] 
dostęp: www.nowyebib.info/2010/118/a.php?kotowska. 

Dominik Krysiak, Ewangelicy w Mikołajkach. Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w latach 1945–
2007, Dąbrówno: Oficyna Retman, 2010, ss. 253. 

Dominik Krysiak: [rec.] Krzysztof Bielawny, Kościół Ewangelicko-Augsburski na Warmii i Mazurach po 
II wojnie światowej w spojrzeniu historyczno-ekumenicznym, Wydawnictwo Wyższego Seminarium 
Duchownego Metropolii Warmioskiej „Hosianum”, Olsztyn 2008, ss. 420, Komunikaty Mazursko-
Warmioskie, 2010, nr 1, s. 87–92. 

Magdalena Kucewicz, Katarzyna Madkiewicz, Anna Źróbek-Sokolnik: Selected aspects of Tiny vetch 
[Vicia hirsuta (L.) Gray S.F.] seed ecology: generative reproduction and effects of seed maturity and 
seed storage on seed germination, Acta Agrobotanica, 2010, 63 (1), s. 205–212. 

Agnieszka Obrębska: Dział Wydawniczy Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, VariArt, 
2010, nr 3, s. 28–29. 

Wiesława Olkowska (współaut.): Bibliotekarze akademiccy w sześddziesięcioleciu szkolnictwa 
wyższego w Olsztynie. 1950–2010, red. D. Konieczna, Olsztyn, Wydaw. UWM, 2010. 

Maciej Rynarzewski: Dział Zły – opowiadanie, VariArt, 2010, nr 1, s. 9. 

Maciej Rynarzewski: [rec.] Krzysztof Gładkowski, Kanzel/Ambona. Protestancka wspólnota lokalna 
na Górnym Śląsku, Olsztyn 2008, ss. 386, il., Komunikaty Mazursko-Warmioskie, 2009, nr 4, s. 565–
567. 

Maciej Rynarzewski  Udział w projekcie Historia i Media. Opublikowane teksty [lista: 
http://historiaimedia.org/author/maciej-rynarzewski/ ]: 
 Bitwa pod Grunwaldem: (multi)medialne oblicze obchodów 600 rocznicy; 
 Wikipedyści współpracują z British Museum; 
 Historyk na rynku pracy; 
 Historypin – historia w przestrzeni miejskiej; 
 Projekt SimPā dla wirtualnego dziedzictwa Maorysów; 
 Projekt IMPACT – lepszy dostęp do treści dokumentów historycznych; 
 Family history – więcej niż nazwiska i daty; 
 Krajobraz dźwiękowy a poznanie historyczne; 
 Open Government Plan: Ku otwartości i nowym modelom współpracy w amerykaoskich 

http://historiaimedia.org/author/maciej-rynarzewski/
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archiwach; 
 Marta Kurkowska-Budzan, Antykomunistyczne podziemie zbrojne na Białostocczyźnie. Analiza 
współczesnej symbolizacji przeszłości; 
 XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich (krótki komentarz). 

Małgorzata Walczak-Wójciak E-learning as a method a to carry a Library Training Course, w: History 
– Archive Studies – Information Science : methodological issues, ed. by K. Narojczyk, M. Świgoo, M. 
Wolny. Olsztyn: Wydaw. UWM 2010, s. 157–165. 

 

Udział aktywny pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej 
w konferencjach naukowych 

 

6–9 kwietnia 
Maciej Rynarzewski: ref. Anglo-amerykaoska local history, wygłoszony na XVIII Ogólnopolskim 
Zjeździe Historyków Studentów w Szczecinie. 
 
6 maja 
Magdalena Malanowicz: ref. CDE z misją w regionie i nauce, wygłoszony na konferencji „W 60-lecie 
Deklaracji Schumana. Unia Europejska wczoraj – dziś – jutro”, zorganizowanej przez Wydział Nauk 
Ekonomicznych UWM i Starostwo Powiatowe w Ostródzie. 
 
4–5 czerwca 
Anna Ambrochowicz: ref. Bałtyckie peregrynacje ppłk Stanisława Kary – z dziejów polskiego ataszatu 
wojskowego w Łotwie w okresie międzywojennym, wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji 
Naukowej zatytułowanej „Polska dyplomacja na Wschodzie w XX i na początku XXI wieku”, Charków 
(tekst ukazał się również drukiem w materiałach konferencyjnych). 
 
7–8 czerwca 
Danuta Konieczna: ref. Interdyscyplinarnośd badao w zakresie bibliotekoznawstwa w wystąpieniach 
Konferencji Generalnych IFLA. Wybrane zagadnienia, wygłoszony na konferencji zatytułowanej „Bi-
blioteki, informacja, książka. Interdyscyplinarne badania i praktyka w 21 wieku”, zorganizowanej 
przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, Kraków. 
 
8 czerwca 
Maciej Rynarzewski: ref. Pulowerek.pl – bibliotekarski portal “prawie” społecznościowy wygłoszony 
podczas konferencji zatytułowanej „Polskie Biblioteki Publiczne. Internet-aktywacja”, zorganizowanej 
przez Polskie Towarzystwo Bibliologiczne, Oddział Warszawski i IINiSB UW (Warszawa). 
 
17–18 czerwca 
Katarzyna Kotowska: ref. Ewolucja formy i treści bajki Dalekiego Wschodu (Emaki, Manga, Anime), 
wygłoszony na I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej zatytułowanej „Bajka 
w przestrzeni naukowej i edukacyjnej” zorganizowanej przez UWM w Olsztynie. 
 
20–22 września 
Scholastyka Baran, Małgorzata Walczak-Wójciak: ref. Aktywnośd czytelników w kontekście zagospo-
darowania przestrzeni biblioteki; Ewa Górniak: ref. Zarządzanie zmianami w bibliotece wydziałowej 
w kontekście reorganizacji udostępniania zbiorów Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych UWM, wy-
głoszone podczas konferencji „Biblioteka otwarta na zmiany”, zorganizowanej przez Bibliotekę Uni-
wersytecką w Olsztynie. 
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11–12 października 
Agnieszka Obrębska: ref. Powstanie, system organizacji i funkcjonowanie Działu Wydawniczego Sto-
warzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, wygłoszony na konferencji „Książka – biblioteka – 
informacja. Między podziałami a wspólnotą, zorganizowanej przez Akademię Świętokrzyską w Kiel-
cach. 

 

 

Zazwyczaj w ostatnie poniedziałki miesiąca w Bibliotece Uniwersyteckiej odbywają się seminaria 
szkoleniowe. W roku 2010 ich tematyka przedstawiała się następująco: 

25 stycznia   – Beata Anek-Kucharek: Katalog centralny NUKAT; 
22 lutego   – Anna Leś / Maciej Rynarzewski: Digitalizacja zbiorów. Biblioteki cyfrowe; 
29 marca  – Elżbieta Borajkiewicz / Elżbieta Usowicz: Możliwości wyszukiwawcze w pol-

skich źródłach elektronicznych; 
26 kwietnia  – Bogdan Orzeszkowski: Możliwości wyszukiwawcze w zagranicznych źró-

dłach elektronicznych; 
7 czerwca   – Magdalena Malanowicz: Misja CDE w Polsce; 
25 października  – Danuta Konieczna: Kultura organizacyjna biblioteki; 
13 grudnia  – Agnieszka Obrębska: Etyka bibliotekarska w Polsce i na świecie. 

(We września w ramach seminarium odbyła się konferencja naukowa „Biblioteka otwarta na zmia-
ny”). 

Odbyło się także 11 prezentacji baz elektronicznych, zorganizowanych przez OIN BU 

 

 

Inne formy działalności pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej 

ks. Tomasz Garwolioski: udział w XVI Walnym Zgromadzeniu Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”, 
Koszalin, 21–23.09.2010, członek Zarządu Federacji (uczestnictwo w dwóch posiedzeniach). 

Danuta Konieczna: organizacja konferencji naukowej pt. „Biblioteka otwarta na zmiany, Olsztyn 20–
22 września 2010 r. Prace nad redakcją materiałów pokonferencyjnych, 
 prace w Zespole ZG SBP w ramach Projektu „Opracowanie zmian kształcenia bibliotekarzy”, 

komisja egzaminacyjna dla bibliotekarzy dyplomowanych, MNiSW, Łódź (4 spotkania, opra-
cowanie recenzji i udział w sesjach egzaminacyjnych), 

Radosław Korniak: Dezynfekcja akt w próżniowej komorze fumigacyjnej (prezentacja metody dezyn-
fekcji, skutecznośd, technologia, koszty procesu i szacowany czas dezynfekcji akt Archiwum), wystą-
pienie na posiedzeniu Rady Archiwalnej Archiwum i Muzeum UWM (28 stycznia) 

Maciej Rynarzewski: udział w audycjach radiowych "Kino za rogiem": Kino Science Fiction 
(11.03.2010), Kino Grozy (24.06.2010), Baśo filmowa (23.12.2010) 

Małgorzata Szymaoska-Jasioska – udział w posiedzeniu Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademic-
kich, Białystok, Biblioteka Uniwersytetu Białostockiego (23–24.09.2010.) 

udział w Komisji Senackiej Nauki UWM, Komisji Senackiej Dydaktycznej UWM 
 i Kolegium Wydawniczym 

 

W Bibliotece Uniwersyteckiej UWM powołany został Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 
w składzie: dr inż. Scholastyka Baran – przewodnicząca, dr inż. Katarzyna Madkiewicz i Maciej Ryna-
rzewski – przedstawiciele Biblioteki Uniwersyteckiej, Piotr Patejuk – przedstawiciel doktorantów 
UWM, Nina Kupryjaniuk – przedstawiciel studentów UWM. Pani dr inż. Scholastyka Baran na pod-
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stawie Zarządzenia Rektora z 7 lipca 2010 roku weszła w skład Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia 
Jakości Kształcenia w UWM na kadencję 2008-2012. 

Uchwałą Nr 477 Senatu Uniwersytetu Warmiosko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 
roku w sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji Etyki członkiem tejże Komisji z ramienia Biblioteki 
Uniwersyteckiej została pani Agnieszka Obrębska. 

W 2010 roku wśród odznaczonych Medalem Złotym za Długoletnią Służbę znaleźli się: Helena Bart-
nik, Celina Witkowska i emerytowany pracownik BU – Maria Korczakowska, a Zarząd Województwa 
Warmiosko-Mazurskiego wyróżnił dr Danutę Konieczną Odznaką Honorową za Zasługi dla Woje-
wództwa Warmiosko-Mazurskiego. 

 

   

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej  

mgr Małgorzata Szymaoska-Jasioska  

                                            


