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 Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2016 

 

 

W 2016 r. Biblioteka Uniwersytecka rozpoczęła siedemnasty rok swojej działalności, jako Bi-

blioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dziewiąty rok działalności w no-

wym gmachu, starając się zapewnić profesjonalny poziom obsługi czytelników, wspierając tym sa-

mym procesy naukowo-badawcze i edukacyjne Uczelni. W salach dydaktycznych Biblioteki odbywały 

się wykłady dla słuchaczy różnych kierunków studiów, liczne konferencje, szkolenia i warsztaty za-

wodowe lub naukowe. Biblioteka była także miejscem organizacji różnego rodzaju wystaw i imprez 

o charakterze kulturalnym, a pracownicy Biblioteki brali udział w ich przygotowaniu i organizacji. 

W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej Biblioteki Uniwersy-

teckiej. Utworzono Sekcję Promocji, której zadania skupiają się na koordynacji działań promocyjnych 

oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Biblioteki, jako instytucji przyjaznej, nowoczesnej, dyna-

micznej, reagującej na zmieniające się potrzeby użytkowników. Zmiany w strukturze organizacyjnej 

zostały zatwierdzone przez Senat UWM Uchwałą Nr 911 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.  

Na dzień 31 grudnia 2016 roku strukturę Biblioteki Uniwersyteckiej (wraz z osobami kierującymi lub 

koordynującymi działalność) tworzyły:  

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych          – mgr Dorota Wolska 

Oddział Opracowania Wydawnictw Zwartych           – mgr Beata Anek-Kucharek 

Oddział Opracowania Retrospektywnego          – mgr Wiesława Olkowska 

Oddział Czasopism Bieżących            – mgr Ewa Rudnicka 

Oddział Ewidencji Czasopism                                      – mgr Katarzyna Rzempołuch-Pallasch 

Oddział Kontroli Zbiorów            – mgr Barbara Bieranowska 

Oddział Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism   – mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa 

Oddział Kolekcji Dziedzinowych           – mgr inż. Beata Kozera 

              Sekcja – Centrum Dokumentacji 

Europejskiej             – mgr Olga Gierulska 

 Oddział Wypożyczalni              – mgr Małgorzata Wiśniewska 

Oddział Magazynów              – mgr Beata Bojarska 

Oddział Zbiorów Specjalnych             – mgr Agnieszka Obrębska 

Punkt Informacji Normalizacyjnej            – mgr inż. Agnieszka Michałowska 

Ośrodek Informacji Patentowej             – mgr Agnieszka Dunalska-Blitek 

Oddział ds. Komputeryzacji (nadzór)                          – mgr Jolanta Gałecka  

Sekcja Promocji                                                            - mgr Katarzyna Bikowska 

 

Ponadto do systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni należały dwie biblioteki wydziałowe 

w  Olsztynie: Biblioteka Wydziału Sztuki (6 326 wol. wpisanych do bazy) i Biblioteka Wydziału Teo-

logii (7 469 wol.) oraz Biblioteka zamiejscowego Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych 

w Ełku (682 wol.) . Istnieje również jedna biblioteka instytutowa – Biblioteka Instytutu Nauk Poli-

tycznych, posiadająca 10 282 wol. wpisanych do bazy, oraz 23 biblioteki zakładowe. W roku spra-

wozdawczym kontynuowane były prace nad aktualizacją zbiorów Biblioteki Wydziału Sztuki 

w związku z jej przeniesieniem do nowego pomieszczenia. 

Od kwietnia 2016 roku pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej dokumentują dorobek naukowy pra-

cowników Uniwersytetu w bazie Expertus zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2016 Rektora Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 marca 2016 w sprawie dokumentowania i upo-

wszechniania dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

z zm. 
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 Powierzchnia Biblioteki Uniwersyteckiej pozostała bez zmian i wynosi 19 423 m2, zaś filii 

bibliotecznych 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 

2016 r. liczył 142 osoby (141,75 etatu – jedna osoba zatrudniona na trzy czwarte etatu). W powyższej 

liczbie 142 uwzględniona została 1 osoba przebywającą na długotrwałym zwolnieniu lekarskim tak, 

więc faktycznie pracowało 141 osób. W okresie sprawozdawczym odeszły z pracy 3 osoby (mgr Jerzy 

Jankowski – rozwiązanie umowy z dniem 25.04 2016 r., mgr Danuta Kaczmarek – emerytura od 

29.08.2016 r., Krystyna Wółkiewicz-Żebrowska – emerytura od 1.10.2016 r.). W zespole pracujących 

osób 9 pracowników pozostaje na etatach administracyjnych i informatycznych, 6 osób zajmuje sta-

nowiska bibliotekarza dyplomowanego. 69 osób pozostaje na stanowisku kustosza, 39 osób na stano-

wisku starszego bibliotekarza, 19 osób na stanowisku bibliotekarza. W 2016 r. 3 osoby uzyskały 

awans na stanowisko kustosza, 3 osoby na stanowisko starszego bibliotekarza, a 2 osoby – na stanowi-

sko bibliotekarza. 

W Bibliotece Uniwersyteckiej pracowało 136 osób, a w bibliotekach filialnych na etatach bi-

bliotecznych – sześć. Dwie osoby zajmowały się obsługą sprzętu informatycznego i organizacją szko-

leń w salach dydaktycznych. 11 pracowników Biblioteki posiada stopień naukowy doktora, 115 osób 

tytuł magistra, 3 osoby stopień licencjata/inżyniera. 13 osób posiada średnie wykształcenie.   

     2 pracowników Biblioteki uzupełniało swoje wykształcenie na studiach I-go i II-go stopnia w tym: 

jedna ukończyła studia magisterskie. 208 pracowników uczestniczyło także w 35 szkoleniach, warsz-

tatach lub tematycznych spotkaniach roboczych oraz na grupowych szkoleniach przeprowadzonych 

online.  

W 2016 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej praktykę studencką odbyła 1 osoba, a dwóch uczniów 

Zespołu Szkół Elektronicznych w Olsztynie odbyło praktykę zawodową w Oddziale ds. Komputery-

zacji. 

Pracownicy wygłosili 11 referatów na konferencjach ogólnopolskich (13 osób) i wzięli bierny 

udział w 8 konferencjach naukowych (15 pracowników). Opublikowali 35 artykułów. Wygłosili po-

nadto 6 referatów w czasie seminariów szkoleniowych, odbywających się, co miesiąc w Bibliotece, 

oraz przygotowali 14 wystaw (10 w Bibliotece Uniwersyteckiej i 4 w Bibliotece Wydziału Teologii). 

 

Zbiory 

Studenci i pracownicy naukowi korzystali ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, bibliotek fi-

lialnych oraz Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, liczącej 269 782  wolumi-

nów (159 482 wol. książek, 102 346 wol. czasopism, 332 inkunabuły i 7 622 starych druków).  

Do dyspozycji pracowników Uczelni były też 23 biblioteki zakładowe, których zbiory 

na dzień 31 grudnia 2016 r. liczyły 33 510 wol. (wyd. zwarte – 26 579 wol., wyd. ciągłe – 4 754 wol., 

zbiory specjalne – 2 177 jedn.) . Stan zbiorów bibliotek zakładowych w porównaniu do poprzedniego 

okresu sprawozdawczego uległ nieznacznemu zmniejszeniu (o 179 wol./jedn.); skorzystało z nich 273 

czytelników. W roku sprawozdawczym biblioteki zakładowe nabyły łącznie 141wol. książek. 

W 2016 roku dokonano połączenia dwóch bibliotek zakładowych: Biblioteki Katedry Melioracji 

i Kształtowania Środowiska z Biblioteką Meteorologii i Klimatologii, w wyniku czego powstała 

wspólna Biblioteka Katedry Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska. W biblio-

tekach zakładowych prowadzona jest systematyczna selekcja nieaktualnego księgozbioru. 
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Tab. 1: Wielkość zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w latach 2014–2016 

 

 

Lata 

Nabytki Ubytki  

Stan na 

31.12 

 

Druki 

zwarte 

 

Zbiory 

spe-

cjalne 

 

Czaso-

pisma 

 

Razem 

 

Druki 

zwarte 

 

Zbiory 

specjal-

ne 

 

Czaso-

pisma 

 

Razem 

2014 19 830 1 153 2 103 23 086  9 517 464      0 9 981 1.002 577 

2015   17 951 1 638 2 391 21 980 6 395 1 076     0 7 471 1 017 086 

2016 17 114 1 327 1 777 20 218 3 637 80 0 3 717 1 033 587 

 

Po uwzględnieniu liczby jednostek ubytkowanych zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wzrosły 

o  16 501 wol./jedn. (w 2015 r. analogiczny wzrost wynosił 15 585 wol./jedn.). 

Nowy zasób książek pochodził przede wszystkim z zakupu – 9 864 wol. (w tym z grantów 

pracowników naukowych – 311 wol. oraz dla bibliotek zakładowych – 9 wol.), wymiany (988 wol.) 

i darów (6 262 wol.). Biblioteka prowadziła wymianę z 43 instytucjami (42 krajowymi i 1 zagranicz-

ną). Dla celów wymiany zakupiono 544 wol. książek i 532 wol. czasopism. 

W roku sprawozdawczym kontynuowano prace mające na celu uporządkowanie Polskich 

Norm w formie papierowej. Do końca grudnia wprowadzono i nadano numer inwentarzowy 1017 

normom. Kontynuowano również prace związane z opracowaniem i zaewidencjonowaniem zbioru 

płyt winylowych, będących na stanie Oddziału Zbiorów Specjalnych – w 2016 r. nadano numer in-

wentarzowy 162 płytom. W okresie od stycznia do czerwca 2016 r. prowadzono prace polegające na 

włączeniu do księgozbioru Biblioteki depozytu prof. dr hab. Jana Kaczyńskiego, przyjęto 2697 wol. 

W czwartym kwartale okresu sprawozdawczego 2581 wol. z depozytu J. Kaczyńskiego zostało prze-

kazane Bibliotece Uniwersyteckiej w postaci daru. 

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej i wszystkich jej filii liczyły 

łącznie 1 033 587 wol./jedn. 

W rozbiciu na rodzaje dokumentów zbiory obejmowały: 

 – wydawnictwa zwarte   785 344 wol. 

 – czasopisma   186 009 wol. 

 – zbiory specjalne    62 234 jedn. 

 

Do tego dochodzą źródła elektroniczne udostępniane w ramach licencji krajowej: EBSCO, El-

sevier, Scopus, Springer, Web of Science i Wiley-Blackwell – 39 332 oryginalne tytuły czasopism 

(wg listy A-Z łącznie z czasopismami w dostępie Open Access – 89 000 tyt.) oraz zakupione przez 

Bibliotekę platformy książek elektronicznych, oferujące dostęp do 148 304 pozycji. 

Liczba tytułów czasopism drukowanych bieżących pochodzących z prenumeraty, wymiany 

i darów wynosiła 1 662. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela: 

 

Tab. 2: Liczba tytułów czasopism nabytych w roku 2016      

Strefa pocho-

dzenia 

Źródło wpływu Razem 

Prenumerata Wymiana Dary 

Polskie 891 193  398 1 482 

Zagraniczne 111 26  43 180 

Razem 1 002 219 441 1 662 
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Liczba tytułów czasopism drukowanych polskich jak i zagranicznych zwiększyła się w roku sprawoz-

dawczym o 4 tytuły, głównie dzięki zwiększeniu wymiany. Zakup czasopism drukowanych polskich 

i zagranicznych utrzymano na tym samym poziomie jak w roku 2015. 

 

W roku budżetowym 2016 r. wydano w sumie (ze środków dydaktycznych Uczelni, grantów, 

funduszu PAN) na zbiory Biblioteki i oprogramowanie 1 441 589,85 zł (2015 r. – 1 752 171,35 zł), 

w tym na: 

 zakup wydawnictw zwartych                                                            523 010,45 zł 

 zakup wydawnictw zwartych z grantów            36 788,76 zł 

 zakup zbiorów specjalnych               670,26 zł 

            zakup zbiorów specjalnych z grantów                                                     640,24 zł 

 prenumeratę i zakup czasopism polskich         115 896,48 zł 

 zakup polskich baz danych online       144 373,84 zł 

 prenumeratę i zakup czasopism zagranicznych drukowanych    266 044,79 zł  

 prenumerata czasopism zagr. refundowana przez PAN            11 294,81 zł 

 zakup zagranicznych pełnotekstowych baz danych     263 457,83 zł 

             zakup multiwyszukiwarki Primo                                                         54 260     zł 

            zakup systemu HAN            25 152,39 zł 

       Razem   1 441 589,85 zł 

Kwota ta jest o 310 581,50 zł mniejsza niż w roku 2015. W roku 2016 przeznaczono więcej środków 

finansowych na zakup zagranicznych baz pełnotekstowych (o 126 615,96 zł). Zostały zakupione dwie 

nowe bazy: Cambridge Journals (nauki ścisłe i medyczne) oraz Taylor&Francis Online (nauki 

ścisłe). Ponadto dokonano podwójnej opłaty (za rok 2016 i 2017) za dostęp do bazy wielodziedzino-

wej kolekcji książek elektronicznych (eBook Academic Collection). W roku sprawozdawczym zdecy-

dowanie mniej pieniędzy przeznaczono na zakup wydawnictw zwartych pochodzących z grantów 

(o 184 726,43 zł) w porównaniu do roku 2015.  

Wartość wydawnictw zwartych i zbiorów specjalnych otrzymanych w darze wynosiła 

243 090,50 zł, z wymiany 14 614 zł, czasopism: otrzymanych w darze – 53 660,20 zł, z wymiany – 

25 227,50 zł (egzemplarze na wymianę zakupiono za 10 448 zł). W sumie wydawnictwa zakupione na 

wymianę (wyd. zwarte i czasopisma) kosztowały 25 062 zł. 

Biblioteka pozyskała kwotę 36 353 zł z opłat za przekroczenie terminu zwrotu książek. Z tego 

samego tytułu w ramach rekompensaty czytelnicy zakupili 155 wol. książek (o wartości 5180,10 zł). 

Z tytułu wpłat za wydruki wpłynęło 3 222,00 zł. 

 

Opracowanie zbiorów 

W roku 2016 dodano do katalogu komputerowego 73 169 jednostek (w 2015 r. – 63 397), 

w tym 43 852 egz. druków zwartych (w 2015 – 33 972 egz.) . Na dzień 31 grudnia 2016 r. baza kata-

logu liczyła 384 840 rekordów bibliograficznych; w tym 352 157 to opisy wydawnictw zwartych, 

21 402– zbiory specjalne, 8 682 – czasopisma, do których dołączonych było 901 664 egzemplarze. 

Stanowi to 87,27% całości zbiorów (2015 r. – 81,45%); w przypadku wydawnictw zwartych jest to 

88,56 %. W bazach rekordów wzorcowych znajdowało się 600 870 haseł (m.in. osobowych, rzeczo-

wych, działowych). Dochodzi do tego 3 185 opisów prac doktorskich – cały ich zasób jest widoczny 

w katalogu komputerowym. 

Biblioteka współtworzy narodowy uniwersalny katalog NUKAT. W roku sprawozdawczym 

wprowadzono do niego 7 123 nowe rekordy bibliograficzne wydawnictw zwartych (w 2015 r. – 

7 180), skopiowano zaś – 28 478 rekordów bibliograficznych (w 2015 r. – 22 474). Utworzono 5 957 

nowych haseł wzorcowych. Od marca 2016 r. rozpoczęto wprowadzanie do NUKAT nowych rekor-

dów analitycznych – do końca roku zostało wprowadzonych 585 rekordów. Kontynuowano prace przy 
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katalogowaniu wydawnictw normalizacyjnych, w ciągu roku utworzono 1017 rekordów bibliograficz-

nych z opisami norm. Ponadto stale modyfikowano i dokonywano korekt kartoteki haseł wzorcowych 

i bazy bibliograficznej. Zajmowano się także rozwijaniem schematu i kontrolowaniem ustawienia 

księgozbioru w wolnym dostępie. 

Kontynuowano też rozpoczęte w 2012 r. prace nad ewidencją czasopism.  

31 grudnia 2016 r. w bazie komputerowej zarejestrowanych było 82 819 egz./zesz. czasopism 

i 695 159 egz. druków zwartych (o 43 852 wol. więcej aniżeli w 2015 r.), w tym m.in.: 

 Magazyn     – 388 795 wol.  

 Kolekcja Dydaktyczna    – 150 894 wol. 

 Kolekcja Nauk Humanistycznych  –   28 524 wol. 

 Kolekcja Nauk Społecznych   –   39 209 wol. 

 Kolekcja Nauk Przyrodniczo-Technicznych –   33 727 wol. 

 Oddział Zbiorów Specjalnych   –   34 028 wol. 

 Wraz z retrospektywnym opracowaniem zbiorów prowadzone są prace porządkowe w maga-

zynie Biblioteki, w którym przechowywanych jest 388 795 egz. książek i 82 440 egz./zesz. czasopism 

uwidocznionych w katalogu Aleph. W roku sprawozdawczym dodano do zasobu elektronicznego 

8 244 jednostki czasopism.  

 

Udostępnianie 

 

W dniu 31 grudnia 2016 r. w bazie zarejestrowanych było 36 620 czytelników. Łącznie we 

wszystkich agendach rejestrujących transakcje udostępniania w systemie komputerowym aktywność 

czytelniczą (minimum jedna transakcja w danej agendzie w danym roku: zamówienie, wypożyczenie 

lub zwrot) wykazało 21 832 czytelników (o 2 887 mniej aniżeli w 2015 r). W bazie czytelników ak-

tywnych zarejestrowani byli m.in. studenci stacjonarni – 17 307 i niestacjonarni – 2 045, pracow-

nicy uczelni – 1 391, doktoranci – 506 oraz biblioteki korzystające z wypożyczalni międzybiblio-

tecznej – 133. Wydano 338 tymczasowych kart bibliotecznych.  

System komputerowy rejestrował wypożyczenia na miejscu i na zewnątrz w agendach: Wypo-

życzalnia Główna i Kolekcja Dydaktyczna, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, kolekcje dziedzino-

we, Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism, Biblioteka Wydziału Sztuki, Biblioteka 

Wydziału Teologii, Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych. 

W sumie zarejestrowanych zostało 321 274 wypożyczeń – o 31 209 mniej aniżeli w 2015 r. 

(2015 r. – 352 483) i 250 478 zwrotów (2015 r. – 283 013). 

W gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej czytelnicy mają do dyspozycji 720 miejsc, a w biblio-

tekach filii – 102 (w tym 82 miejsca w Bibliotece Wydziału Teologii). W sumie w Bibliotece dla 

użytkowników dostępne są 822 miejsca w czytelniach, pokojach pracy indywidualnej oraz dodatkowe 

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

    Agendy udostępniania BU odwiedziło łącznie 208 354 czytelników, zaś biblioteki filialne – 16 701 

(razem – 225 055). Do tej liczby nie zostały wliczone odwiedziny „na antresoli” i w „ogrodzie zimo-

wym”.  

Biblioteka udostępniła w czytelniach i na zewnątrz: 

 książki               483 865 wol. 

 czasopisma       87 347 wol. 

 zbiory specjalne                 2 566 jedn. 

         razem            573 778 wol./jedn. 
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Tab. 3: Udostępnione zbiory w roku 2016 

 Książki Czasopisma Zbiory specjalne Razem 

Biblioteka Uniwersytecka 

– udostępnienia na zewnątrz 

 

– udostępnienia na miejscu 

 

240 691 

 

210 660 

 

3 

 

75 581 

 

45 

 

870 

 

240 739 

 

287 111 

527 850 

Filie 

– udostępnienia na zewnątrz 

 

– udostępnienia na miejscu 

 

16 010 

 

16 504 

 

2 938 

 

8 825 

 

0 

 

1 651 

 

18 948 

 

26 980 

45 928 

             Razem 483 865 87 347 2 566 573 778 

 

Należy do tego doliczyć zdalne wykorzystywanie źródeł elektronicznych, wyrażające się licz-

bą 1 140 855 pobranych dokumentów.  

W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępniono 527 850 wol./jedn. książek, czasopism i zbiorów 

specjalnych, a w filiach – 45 928. W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano spadek wykorzysta-

nych materiałów bibliotecznych o 59 430 wol./jedn., należy jednak podkreślić, że był on znacznie 

mniejszy niż między rokiem 2014 i 2015 (113 637 wol./jedn.). W bibliotekach filialnych w roku 2016 

nastąpił wzrost wykorzystanych materiałów w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego 

o 6 637 wol./jedn. 

W kolekcjach dziedzinowych udostępniono na miejscu lub poza czytelnie (najczęściej na kse-

ro lub jako wypożyczenia nocne i weekendowe) następujące liczby egzemplarzy: 

 w Kolekcji Nauk Społecznych    113 721    

 w Kolekcji Nauk Humanistycznych     38 071     

 w Kolekcji Nauk Przyrodniczo-Technicznych   48 518 

         razem  200 310 

Kolekcję Dydaktyczną w 2016 r. odwiedziło 130 000 czytelników (dane na podstawie licznika bram-

ki). 

W bibliotekach filialnych zanotowano następujące liczby udostępnionych wydawnictw:  

Biblioteka Wydziału Teologii    32 834  wol. 

Biblioteka Wydziału Sztuki      6 321 wol. 

Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych                 6 783 wol. 

                                                                   Razem 45 938 wol. 

W 2016 r. odnotowano wzrost liczby wypożyczeń w bibliotekach filii w stosunku do roku 2015. 

W Bibliotece Wydziału Teologii liczba wypożyczeń wzrosła o 4 278 wol./jedn., w Bibliotece Wydzia-

łu Sztuki o 2 349 wol./jedn., natomiast w  Bibliotece Instytutu Nauk Politycznych liczba udostępnia-

nych wydawnictw utrzymała się na poziomie zbliżonym do roku 2015.  

 

Wypożyczanie międzybiblioteczne    

 

Biblioteka Uniwersytecka ułatwia czytelnikom dostęp do materiałów znajdujących się w in-

nych bibliotekach polskich i zagranicznych poprzez usługę wypożyczeń międzybibliotecznych. 

W roku sprawozdawczym od pracowników i studentów Uczelni wpłynęło 2 669 zamówień; po wye-

liminowaniu pozycji znajdujących się w zbiorach bibliotek olsztyńskich, do bibliotek polskich i za-
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granicznych wysłano 2 547 zamówień (2 375 do bibliotek krajowych i 172 – zagranicznych), z czego 

udało się zrealizować 2 171 (85%). 

Do bibliotek krajowych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wysłano 1 121 pozycji, 

do zagranicznych – 3. Zamówień ogółem było 1 253. Dotyczą one książek, odbitek i skanów artyku-

łów oraz plików elektronicznych. 

Biblioteka Uniwersytecka w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych współpracowała 

z 215 bibliotekami krajowymi i 58 zagranicznymi. 

 

Działalność informacyjna i zbiory elektroniczne 

 

W Bibliotece Uniwersyteckiej działalność informacyjną, oprócz Oddziału Informacji Nauko-

wej i Czytelni Czasopism (OINiCzCz), prowadzą wszystkie agendy udostępniania oraz filie biblio-

teczne. OIN i Czytelnię Czasopism w 2016 r. odwiedziło 30 368 osób, wykorzystując 49 868 wydaw-

nictw (czasopism i wydawnictw informacyjnych). Pracownicy oddziału przeznaczyli 120 godzin na 

szkolenia i zajęcia dydaktyczne, w ciągu roku przeszkolono 1 100 osób (54 grupy seminaryjne). Po-

nadto dla pracowników Uniwersytetu przygotowano 484 raporty cytowań oraz wskaźniki cytowań.   

W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępniane są 63 licencjonowane bazy danych, w tym: 

polskie (15): AGRO, aleBank.pl, SIGŻ, BZCZ, Czytelnia Czasopism Prawniczych (Wolters Kluwer), 

PBPE, PBLek, BazTech, LEX Omega, Legalis, InforLex Biblioteka, LexPolonica, EMIS Emerging 

Markets, ibuk.pl, SIGMA-NOT. 

zagraniczne (48):  

 Cambridge Journals (Kolekcja STM); 

 eBook Academic Collection (EBSCOhost); 

 EBSCOhost (14 baz): Academic Search Complete, Business Source Complete, GreeFILE, Health 

Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, LISTA – Library, Information 

Science & Technology Abstracts, Master File Premier, Newspaper Source, Regional Business News, 

Agricola, ERIC, MEDLINE; European Views of the Americas: 1493 to 1750, Teacher Reference Cen-

ter; 

 Emerald; 

 HeinOnline; 

 ISSN Online; 

 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 Telecom-

munications; 

 ScienceDirect; 

 Scopus; 

 SpringerLink; 

 Taylor & Francis Online (Kolekcja S&T); 

 Web of Knowledge (11 baz): Science Citation Index Expanded (WoS), Social Sciences Citation 

Index (WoS), Art & Humanities Citation Index (WoS), Conference Proceedings Citation Index – Sci-

ence, Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities, Book Citation Index – 

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

Sources Citation Index (ESCI), Current Chemical Reactions (CCR-EXPANDED), Index Chemicus 

(IC), Journal Citation Reports (JCR); 

 Wiley Online Library. 
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W 2016 roku zakupiono licencję dwóch zagranicznych baz danych: Cambridge Journals (Kolekcja 

STM) – nauki ścisłe i medyczne oraz Taylor & Francis Online (Kolekcja S&T). 

Liczba oryginalnych, unikatowych czasopism elektronicznych wynosi 39 332 (wg listy A-to-Z, łącz-

nie z czasopismami w dostępie Open Access – 89 000).  

Liczba książek elektronicznych (licencje) wynosi 148 304, w tym m.in.: 

▪ EBSCO eBook Academic Subscription Collection – 118 942; 

▪ ibuk.pl –  895; 

▪ Knovel – 1 295; 

▪ Springer eBook (kolekcja książek bezpłatna) – 27 087; 

▪ LWW Health Library  – 85. 

 

Liczba logowań do licencjonowanych baz danych – 169 481 (wzrost o 7 661 w stosunku do roku 

2015): 

▪ EBSCO eBook Academic Subscription Collection – 1 622; 

▪ EBSCOhost – 11 511 (wzrost o 1 793); 

▪ Emerald – 780; 

▪ EMIS Emerging Markets – 28 732 (wzrost o 13 262); 

▪ ibuk.pl – 21 442;  

▪ ISSN Online – 9 100; 

▪ JCR – 2 365; 

▪ Knovel – 503; 

▪ Lex – 13 145; 

▪ ProQuest – 3 900; 

▪ Scopus – 17 676; 

▪ ScienceDirect – 46 501; 

▪ Web of Science – 25 349 (wzrost o 16 083). 

 

Liczba ściągniętych dokumentów z licencjonowanych czasopism elektronicznych i pełnoteksto-

wych baz danych – 1 140 855: 

▪ Cambridge Journals (Kolekcja STM) – 2 200; 

▪ EBSCOhost – 7 975; 

▪ EBSCO eBook Academic Subscription Collection – 1 525; 

▪ EBSCO eBook Academic Subscription Collection – 1 844 (abstrakty); 

▪ Emerald  – 847; 

▪ EMIS Emerging Markets – 116 882 (strony);   

▪ ibuk.pl – 793 922; 

▪ Knovel – 1 876; 

▪ ProQuest – 4 048; 

▪ ProQuest – 5 782 (abstrakty); 

▪ ScienceDirect – 113 896; 

▪ Scopus – 23 844 (abstrakty); 

▪ SpringerLink – 23 313; 

▪ Springer e-books – 25 672; 

▪ Wiley Online Library – 17 229. 

 

Liczba wyszukiwań – 458 496 (o 104 659 więcej w porównaniu z 2015 r.):     

▪ EBSCOhost – 203 792; 

▪ EBSCO EBook Academic Subscription Collection – 5 669; 
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▪ EMERALD – 712; 

▪ Ibuk.pl – 38 457; 

▪ ISSN Online – 35 820; 

▪ JCR – 3 753; 

▪ Knovel – 1 100; 

▪ ProQuest – 61 105; 

▪ ScienceDirect – 27 622; 

▪ Scopus – 33 216; 

▪ Web of Science – 47 250. 

 

Najczęściej wykorzystywane bazy komputerowe w INiCzCz (pomoc pracowników oddziału przy 

korzystaniu z baz, ustalaniu strategii wyszukiwawczej): 

▪ AGRO  

▪ ALEPH 

▪ ARIANTA 

▪ BAZTECH 

▪ Bazy Biblioteki Narodowej 

▪ Lista polskich czasopism elektronicznych 

▪ Bazy prawnicze 

▪ Polska Bibliografia Lekarska 

▪ SIGŻ  

▪ zagraniczne bazy danych: Elsevier, EBSCO, Wiley, WoS, Scopus, 

 

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 doktoran-

tów UWM w Olsztynie w bazie bibliometrycznej Expertus. W omawianym okresie sprawozdawczym 

do bazy wprowadzono 17 736 oraz zmodyfikowano 12 594 rekordy. Dr inż. Katarzyna Maćkiewicz w 

lipcu 2016 r. wyeksportowała dane bibliograficzne z bazy Expertus do Polskiej Bibliografii Naukowej 

w celach sprawozdawczych. 

Oddział współpracuje również z innymi ośrodkami w tworzeniu baz: 

▪ SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej), której koordynatorem jest Centralna 

Biblioteka Rolnicza. W 2016 r. przekazano 60 rekordów, opracowanych przez Elżbietę   

Usowicz. 

▪ BAZTECH – koordynowany przez Politechnikę Krakowską (23 biblioteki uczelniane 

z całego kraju); UWM dokumentuje 21 tytułów czasopism z zakresu techniki, w 2016 r. włą-

czono do bazy 914 rekordów bibliograficznych z bibliografią załącznikową, opracowanych 

przez Elżbietę Usowicz, Joannę Suchto i Monikę Bartnik. 

Pracownicy OINiCzCz prowadzą stronę internetową Biblioteki Uniwersyteckiej oraz modyfikują na 

bieżąco materiały szkoleniowe do Przysposobienia bibliotecznego, prowadzonego w wersji elektro-

nicznej. Przysposobienie biblioteczne przygotowane jest w dwóch wersjach językowych: polskiej 

i angielskiej. 

 

Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE) wchodzi w skład Oddziału Kolekcji Dziedzinowych 

(zgodnie z Uchwałą nr 513 Senatu UWM z dnia 22 października 2010 r.), jako Sekcja – Centrum Do-

kumentacji Europejskiej. Nie zmieniły się jego zadania i kontynuowało ono działalność związaną 

z udostępnianiem materiałów i informacji na temat Unii Europejskiej. Zasób zagraniczny CDE liczy 
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2 292 wol. książek (w ostatnim roku wpłynęło ich 27), a czasopism 903 wol. Z baz danych CDE sko-

rzystało 1 411 osób. 

Sekcja CDE kontynuowała współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką 

Unii Europejskiej, m.in. Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Olsztynie, Biblioteką Eu-

ropejską przy MSZ, Centrum Europejskim w Natolinie i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej 

w Warszawie – w ramach szkoleń i spotkań pracowników Centrów Dokumentacji Europejskiej.     

Mgr Olga Gierulska (pracownik CDE) uczestniczyła w seminarium szkoleniowym sieci CDE w Ka-

towicach (11-13.05.2016) oraz w spotkaniu Sieci Informacyjnych Europe Direct w Kielcach            

(12-14.09.2016). W lipcu 2016 r. przeprowadzono skontrum „półkowe” materiałów bibliotecznych 

CDE, ponadto prowadzona jest systematyczna melioracja zbiorów. W lutym 2016 r. 50 studentów 

z Wydziału Prawa i Administracji odbyło szkolenie biblioteczne z wykorzystaniem bazy EurLex. 

Szkolenie przeprowadziła mgr Olga Gierulska. 

 

Sekcja promocji 

W kwietniu 2016 r. uchwałą nr 911 Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za-

twierdził zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej. W wyniku tej zmiany zosta-

ła utworzona Sekcja Promocji, której zadania 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 lokalnym, regionalnym oraz krajowym. W okresie sprawozdaw-

czym opracowano i zaktualizowano informatory dotyczące zbiorów, działalności oraz usług świadczo-

nych przez BU. Wspólnie z Oddziałem ds. Komputeryzacji przygotowano „Elektroniczny Przewodnik 

po Bibliotece”. W ramach swojej działalności pracownicy sekcji przygotowali 3 wystawy oraz prze-

prowadzili kampanię promocyjną w mediach i mediach społecznościowych 4 wystaw. Ponadto opu-

blikowali w „Bibliotekarzu Warmińsko-Mazurskim” i „Wiadomościach Uniwersyteckich” 7 artykułów 

dotyczących imprez kulturalnych odbywających się w Bibliotece. Zadaniem sekcji jest również spo-

rządzanie fotorelacji z wydarzeń, które mają miejsce na terenie Biblioteki; w roku sprawozdawczym 

przygotowano 50 takich fotorelacji. Katarzyna Bikowska odpowiedzialna jest za prowadzenie profilu 

Biblioteki Uniwersyteckiej na Facebooku.  

 

Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN) otrzymał Świadectwo Stosowania Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji SZBI zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2014-12. Au-

dyt Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbył się w dniu 25.11.2016 r. Uzyskanie certyfikatu SZBI 

przez Bibliotekę gwarantuje naszemu środowisku akademickiemu dostęp do kompletu aktualnych 

Polskich Norm. Liczba Polskich Norm w wersji papierowej liczy 35 065 jednostek (Polskie Normy 

oraz Polskie Normy oryg. w jęz. angielskim). Bieżące normy w wersji elektronicznej są dostarczane 

systematycznie przez PKN. W bazie stworzonej na potrzeby PIN jest ich 44 028 (Polskie Normy oraz 

Polskie Normy oryg. w jęz. angielskim). 

Kontynuowane są rozpoczęte w 2013 r. prace porządkowe nad zbiorem norm w wersji papie-

rowej, które miały sygnatury Biblioteki WSP i Biblioteki ART. Normy otrzymują ujednolicone sygna-

tury i tworzony jest dla nich inwentarz elektroniczny. Katalog elektroniczny Biblioteki Uniwersytec-

kiej sukcesywnie wzbogacany jest o opisy bibliograficzne polskich norm.  

 W 2016 r. udostępniono 911 norm oraz 11 innych publikacji.  Punkt odwiedziło 369 osób; 

udzielono 238 odpowiedzi na zapytania informacyjne. 

  

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

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

od 1924 r.). 



11 

 

Na zbiory OIP składają się: 194 książki, 125 wol. czasopism (3 tytuły bieżące), 579 CD-

ROM-ów. W 2016 r. ośrodek odwiedziło 35 czytelników, udzielono 118 odpowiedzi na zapytania 

informacyjne. Pracownik OIP prowadził indywidualne szkolenia dotyczące korzystania z baz danych 

Urzędu Patentowego. 

Osoba pracująca w OIP służy pomocą także czytelnikom korzystającym z Punktu Informacji Normali-

zacyjnej, została również 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 rokiem 1945 oraz zbiory regionalne i bibliologiczne. 

Kolekcje przechowywane w Oddziale Zbiorów Specjalnych (stan na 31.12.2016 r.): 

 Książki   34 028 

 Czasopisma (tomy)        4 030 

 Dokumenty elektroniczne      1 676 

 Dokumenty audiowizualne                       48 

 Dokumenty kartograficzne         624 

 Kasety Video                                      289 

 Normy                                                                38 

 Nuty                                      56 

 Płyty winylowe            714 

 Rękopisy          3213 

 Stare druki                                                                   148  

 Łącznie 45 605 jednostek (w tym zbiory specjalne – 6 806 jednostek) 

  

Ze zbiorów skorzystało 6 210 czytelników; łącznie udostępniono 11 220 jednostek (w tym 870 jedn. 

zbiorów specjalnych). Oddział był organizatorem wystawy „Śladami Borowskiego” – zorganizowanej 

we współpracy z Instytutem Polonistyki i Logopedii UWM, Muzeum Warmii i Mazur oraz Ośrodkiem 

Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Pracownik Oddziału dr Anna Bujko 

wspólnie z innymi pracownikami Biblioteki przygotowała wniosek do MNiSW o dofinansowanie 

z DUN następujących zadań: 

- rozbudowa katalogu komputerowego Biblioteki poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów; 

- poszerzenie dostępu do informacji o proweniencji książek wydanych w latach 1801-1939; 

- digitalizacja dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej Polskiej z kolekcji Biblioteki Naukowej 

Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie im. Stefana 

Grzyckiego (digitalizacja czasopisma naukowego „Przegląd Weterynaryjny”).  

W oddziale prowadzone są prace dotyczące porządkowania zbiorów oraz opracowania retrospektyw-

nego. Zbiory audiowizualne BU są popularyzowane w ramach projektu „Biblioteka Kulturalna”, który 

prowadzi mgr Katarzyna Bikowska.  

 

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego działa w ramach Oddziału 

Zbiorów Specjalnych, a rozpoczęła działalność 9 marca 2009 roku. Udostępnia ona publikacje doty-

czące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz materiały dydaktyczne 

i wydawnictwa UWM.  

21 stycznia 2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewódzką Biblioteką Publicz-

ną w Olsztynie a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim o utworzeniu klastra Warmińsko-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 różno-

rodności, ponadto wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej. Zgodnie z treścią porozumienia 
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zasoby Biblioteki Cyfrowej UWM zostały włączone do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej. 

Według stanu na 31 grudnia 2016 r. w BC UWM dostępnych było 2 486 wydawnictw; w 2016 r. 

przybyło 376 publikacji. Oddział Zbiorów Specjalnych stale współpracuje z Archiwum i Muzeum 

Uniwersyteckim, digitalizując zasób Akademickiego Zespołu Sportowego i Akademickiego Klubu 

Turystycznego. Łącznie w 2016 roku wykonano w ramach Biblioteki Cyfrowej UWM około 10 000 

skanów.  Pracownicy oddziału dokonywali retrokonwersji zbiorów zapisanych w formacie DjVu do 

PDF na potrzeby migracji do nowej wersji Biblioteki Cyfrowej. W 2016 r. zakończono proces integra-

cji zasobu BC UWM do WMBC w ramach pracy klastra WMBC oraz rozwijano współpracę z partne-

rem-założycielem WBP w Olsztynie.                     

Stronę BC UWM odwiedziło 2 523 084 czytelników.  

 

Stanowisko próżniowej komory fumigacyjnej obsługiwane jest przez dwóch pracowników (Oddzia-

łu Magazynów i Oddziału Wypożyczalni). W 2016 r. prowadzono dezynfekcję druków i archiwaliów 

pochodzących z trzech źródeł: 

1. Materiały własne Biblioteki: 

• nowe pozycje przyjęte w okresie sprawozdawczym do Oddziału Zbiorów Specjalnych, 

• mapy w rulonach przechowywane w Oddziale Zbiorów Specjalnych, 

• pojedyncze woluminy z innych agend Biblioteki, 

• wybrane pozycje darów przyjętych przez Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych, 

2.  Akta Archiwum i Muzeum UWM. 

3. Zlecenia podmiotów zewnętrznych. 

 

Łącznie w 2016 r. wykonano 33 cykle dezynfekcyjne, w tym: 

• zbiory własne – 9 cykli (ok. 45 mb książek i czasopism oraz 9 rulonów map), 

• akta Archiwum i Muzeum UWM –  23 cykle (ok. 95 mb akt), 

• zlecenia podmiotów zewnętrznych – 1 cykl (wartość zlecenia 430,50 PLN brutto). 

 

Zlecono i dozorowano wykonanie: 

• okresowych przeglądów serwisowych stanowiska do fumigacji próżniowej – 4 razy, 

• okresowych przeglądów i kalibracji głowic pomiarowych z czujnikiem na tlenek etylenu – 

2 razy, 

• instalacji i konfiguracji oprogramowania sterującego procesem technologicznym z uwagi na 

awarię i konieczność wymiany komputera na stanowisku dezynfekcji. 

W okresie sprawozdawczym ponadto: 

• przyjmowano i wydawano transporty akt Archiwum i Muzeum UWM – 8 razy, 

• transportowano zbiory własne przeznaczone do dezynfekcji, 

• przyjmowano transport butli z tlenkiem etylenu – 1 raz, 

• wykonywano drobne naprawy pomiędzy okresowymi przeglądami serwisowymi, 

• porządkowano pomieszczenia stanowiska do dezynfekcji, 

• oprowadzano wycieczki po stanowisku do dezynfekcji – 8 razy, 

• przygotowano do pracy na stanowisku dezynfekcji zbiorów nowego pracownika, łącznie 

z przeszkoleniem zrealizowanym przez firmę zewnętrzną, 

• przygotowano wzory dokumentów zaświadczających wykonanie usługi dezynfekcji chemicz-

nej w komorze fumigacyjnej, realizowanej na rzecz podmiotów zewnętrznych. 

 

 

Komputeryzacja 
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31 grudnia 2016 r. w sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej (bez Biblioteki Wydziału 

Teologii, która dysponuje 15 komputerami należącymi do Wydziału) funkcjonowały 324 stanowiska 

komputerowe: 156  dla bibliotekarzy i 168 dla użytkowników. Na 23 stanowiskach użytkownicy mają 

ograniczony dostęp do Internetu, ale mogą korzystać z zasobów uniwersyteckich (domena 

uwm.edu.pl) lub zasobów PIN.  

W ramach modernizacji sprzętu i aktualizacji oprogramowania zakupiono: 

• komputery – 10 sztuk, 

• notebook Toshiba, 

• 2 czytniki bezprzewodowe, 

• licencje dostępowe do serwera domeny, 

• dodatkowo przejęto 3 kopiarki kolorowe Olivetti ( po leasingowe). 

Podstawowe obszary działalności Oddziału ds. Komputeryzacji obejmują::  

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania sieci strukturalnej, serwerów, 

systemu bibliotecznego, strony www oraz programów użytkowych, w tym m.in. aktuali-

zacja oprogramowania, naprawa i konserwacja sprzętu, zmiany lokalizacji sprzętu, dostar-

czenie i wymiana materiałów eksploatacyjnych, rozwiązywanie na bieżąco problemów 

sprzętowych i softwarowych, doradztwo. Do systemu pomocy w OTRS wpłynęło ponad 

813 zgłoszeń (awarie, zmiany lokalizacji, doskonalenia, zmiany haseł i uprawnień, zapo-

trzebowania na materiały eksploatacyjne); 

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

a. Zapewnienie funkcjonowania systemu bibliotecznego Aleph;  

b. Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów bibliotecznych: HAN, Primo; 

c. Zapewnienie użytkownikom biblioteki dostępu do Internetu – struktura logiczna, 

program Cafe Suite, DC; 

d. Utrzymanie i rozwój Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, audyt 

PIN;  

e. Współpraca z NUKAT;  

f. Utrzymywanie i doskonalenie systemu Expertus; 

g. Współpraca w ramach klastra Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej. 

h. Przygotowanie sprzętu dla rekrutacji; 

i. Nadzór nad funkcjonowaniem Komputerowej Sali Dydaktycznej (103); 

j. Zapewnienie funkcjonowania sali szkoleniowej OINiCzCz; 

k. Obsługa systemu kontroli dostępu budynku BU (zarządzanie uprawnieniami). 

 

3. Prace rozwojowe – analiza istniejących oraz planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań, 

dostosowywanie poszczególnych elementów bibliotecznego systemu informatycznego do 

zmieniających się potrzeb bibliotekarzy i użytkowników oraz warunków technicznych. 

Audyt PIN 

Działania związane z funkcjonowaniem w PIN Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem In-

formacji (zgodnie z normą ISO/IEC 27001: 2014-12): 

1. Zmiana podstawowych dokumentów SZBI w związku z wprowadzeniem nowej nor-

my i oparciem Systemu na PN-ISO/IEC 27001-2014-12; 

2. Doskonalenie systemu, m.in.: 

a) uaktualnianie i uzupełnianie dokumentów oraz procedur, 
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b) wymiana sprzętu komputerowego na stanowiskach bibliotekarzy i użytkowników, 

aktualizacja systemów operacyjnych, 

c) testowanie planów ciągłości działania, 

d) eliminowanie słabych stron. 

29 czerwca 2016 r. odbył się audyt wewnętrzny zgodnie z aktualną normą, audyt strony drugiej (PKN) 

odbył się 25 listopada 2016 r. Biblioteka ponownie uzyskała certyfikat dla Systemu Zarzadzania Bez-

pieczeństwem Informacji w Punkcie Informacji Normalizacyjnej BU na okres 5 lat. 

ALEPH 

Ważniejsze zadania zrealizowane w systemie bibliotecznym: 

a) Sprawdzanie funkcjonalności i poprawności działania nowej wersji systemu w środowisku te-

stowym. Przygotowanie konfiguracji nowego serwera. 

b) Przygotowanie środowiska produkcyjnego w wersji 22. Konwersję przeprowadziła firma 

Aleph Polska w dniach 13-15 lutego 2016 r. 

c) Modyfikacje w bazie użytkowników, synchronizowanie danych z USOS; 

d) Sporządzanie nowych raportów, m.in.: 

• statystycznych dla wypożyczalni międzybibliotecznej (zmiana statusów transakcji 

w ILL2); 

• niestandardowych zapytań na potrzeby akredytacji; 

• analitycznych do zmiany ustawienia księgozbioru (po odejściu od zasady trzech);  

• książek zagubionych (na potrzeby Oddziału Kontroli Zbiorów); 

• wpłat i anulowań transakcji finansowych; 

• błędów w rekordach egzemplarzy lub bibliograficznych w formacie MARC; 

• wykorzystania zbiorów na potrzeby selekcji. 

e) Skonfigurowanie formatów i obsługi kartotek dla rekordów analitycznych; 

f) Opracowanie oraz wdrożenie metodyki permanentnego i „półkowego” skontrum zbiorów bi-

bliotecznych w bazie komputerowej;  

g) Zamiany prefiksów w sygnaturach i numerach inwentarzowych; 

h) Drukowanie inwentarzy wydawnictw ciągłych, kodów kreskowych i kart tymczasowych. 

Strona www, HAN i Primo 

Wspólne z Sekcją Promocji wykonano „Wirtualny przewodnik” po Bibliotece Uniwersytec-

kiej. Zaktualizowano: 

• oprogramowanie strony biblioteki – DRUPAL i PHP, 

• HAN-a do nowszej wersji. 

Prowadzono bieżące prace konfiguracyjne na serwerach lokalnych, wirtualnych (współpraca 

z RCI) i „chmurowych”. 

Współpraca z Centrum NUKAT  

W związku ze zmianami oprogramowania VTLS instalowano i aktualizowano pliki konfiguracyjne 

klienta tego programu - VIRTUA.  

Na potrzeby nowego formatu opisu – rekordu uniwersalnego, czyli wspólnego  rekordu wzorcowego 

dla jednakowych haseł formalnych i przedmiotowych, przechowywanego w bazie haseł formalnych – 

zdefiniowano pola, indeksy oraz szablony. 

Kontrolowano poprawność wprowadzanych ręcznie i automatycznie rekordów bibliograficznych. 

Przeprowadzono m.in.: 
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• analizę zduplikowanych haseł i poprawności znaczących wartości w polach stałej długości 

i LDR;  

• kontrolę mechanizmów aktualizujących bazę bibliograficzną (programy wgrywające i ich 

ustawienia konfiguracyjne, aktualizacja indeksów i powiązań). 

• kontrolę mechanizmów aktualizowania rekordów. 

Przygotowano pliki do corocznego porównania numerów kontrolnych. 

Expertus 

W analizowanym okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z uruchamianiem ba-

zy dorobku naukowego pracowników Uczelni w programie Expertus. Uruchomiono eksport danych z 

Expertusa do PBN (Polskiej Bibliografii Naukowej). 

Wspólnie z Dominikiem Łukasikiem (RCI) testowano możliwości eksportu danych z Expertu-

sa do Arkusza Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego (AOONA): przeprowadzono analizę 

formatu danych w Expertusie, wybrano i opisano wszystkie pola i ich faktyczną zawartość, ujednoli-

cono kodowanie danych wyjściowych, eksportowano i formatowano dane. 

Współpracowano z Jackiem Głębockiem (firma Splendor) w zakresie uzupełnienia bazy o pola 

niezbędne w AOONA i tworzenia procedur cyklicznego eksportu danych oraz bieżących korekt rekor-

dów. 

Modyfikacje systemów i usług sieciowych 

1. Wymiana komputerów pracowniczych w Oddziale Informacji Naukowej i Punkcie Informacji 

Normalizacyjnej. 

2. Przygotowanie pomieszczenia byłej Czytelni Internetowej na potrzeby Oddziału Informacji Nau-

kowej (szkolenia - 24 stanowiska, Expertus - 8 stanowisk). 

3. Aktualizacja systemów operacyjnych do Windows 10 (około 90 stacji). 

4. Instalacja i konfiguracja NAS – sieciowej pamięci masowej dla zbiorów specjalnych (serwer za-

sobów). 

5. Instalacja i konfiguracja systemu monitoringu serwerów. 

6. Instalacja nowej wersji OTRS i podpięcie tego systemu do DC (konfiguracja OTRS i synchroniza-

cja kont użytkowników). 

7. Przeniesienie serwera domenowego na nowszą wersję oprogramowania Windows Server (instala-

cja, konfiguracja w środowisku testowym). Instalacja dodatkowego kontrolera Active Directory 

z Windows Server 2013. 

8. Przeniesienie oprogramowania EWIDA na nowy serwer domeny. 

9. Modyfikacja przez domenę plików konfiguracyjnych Alepha i Virtui. 

10. Przygotowanie obrazów systemów operacyjnych dla nowych komputerów z Windows 7 Pro-

fessional z konfiguracją i programami niezbędnymi do pracy studentów.  

11. Przeprowadzanie audytu legalności oprogramowania przy pomocy oprogramowania Spiceworks.  

12. Testowanie nowych rozwiązań w związku z wygaśnięciem wsparcia dla Windows XP – serwera 

terminali, systemów wirtualnych, systemu kiosk. 

13. Współudział w tworzeniu koncepcji klastra Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej. 

 

Narzędzia dodatkowe 

Utrzymywano i aktualizowano bazy i raporty wspomagające prace biblioteczne i administracyjne: 

• Access: skontrum, akredytacja, statystyka zamówień ksero, sylabusy, personalna;  

• Excel: karty pracy, rejestr faktur. 
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Na bieżąco aktualizowano inwentaryzację oraz lokalizację sprzętu komputerowego i oprogramowania 

w programie EWIDA. 

 

Rada Biblioteczna 

 

W 2016 r. odbyło się pięć posiedzeń Rady Bibliotecznej (24 lutego, 2 i 30 marca, 10 czerwca 

oraz 14 grudnia). Na posiedzeniach Rady zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności Biblioteki 

Uniwersyteckiej, dyskutowano nad problemami związanymi z polityką gromadzenia, prenumeratą 

czasopism, zmianą struktury organizacyjnej Biblioteki oraz funkcjonowaniem bazy bibliograficznej 

Expertus. W dniu 24 lutego 2016 r. przedstawiono sprawozdanie z działalności Biblioteki za rok 2015 

oraz plany działalności na rok 2016. Pozostałe posiedzenia Rady Bibliotecznej dotyczyły spraw ka-

drowych oraz zasad wdrażania bazy bibliograficznej Expertus, w której gromadzone są publikacje 

pracowników UWM. 10 czerwca 2016 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady w kadencji 2012-2016.  

 Dnia 14 grudnia 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Bibliotecznej w kadencji 

2016-2020. Dokonano wyboru przewodniczącego (ponownie prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór, 

Wydział Nauk Medycznych) oraz sekretarza Rady (ponownie mgr Katarzyna Bikowska, Biblioteka 

Uniwersytecka). Przedstawiono sprawozdanie z działalności Wewnętrznego Systemu Zapewniania 

Jakości Kształcenia za rok akademicki 2015/2016, opiniowano sprawozdanie z oceny jakości kształ-

cenia za rok akademicki 2015/2016 oraz kandydatury bibliotekarzy do odznaczeń państwowych.  

 

 

1. Wybrane wydarzenia w Bibliotece w 2016 roku 

 

Styczeń 2016    

• 11 stycznia – otwarcie wystawy „Biblioteki portret niecodzienny”, ukazującej bibliotekarzy 

na tle pięknych przestrzeni Biblioteki Uniwersyteckiej. Jej autorkami są bibliotekarki Elżbieta 

Stawska i Urszula Ofanowska.. 

 

Luty 2016 

• 11 lutego – otwarcie wystawy fotograficznej „Uniwersyteckie innowacje” pod patronatem 

honorowym JM Rektora prof. dr. hab. Ryszarda Góreckiego. Wystawę przygotowały kluby 

Stowarzyszenia Absolwentów UWM „Ziemia Warmińska” i „Olsztyńscy Cieszynianie”. 

Marzec 2016 

• 9 marca – Forum Biblioteczne "W drodze do Sztuki" – czwarte spotkanie, organizowane 

w Bibliotece Wydziału Sztuki UWM. Prelegentka dr hab. Honorata Cybula, prof. UWM wy-

głosiła referat „O prowadzeniu chóru”. 

Kwiecień 2016 

• Od 1 kwietnia – ankieta online oceny satysfakcji i oczekiwań użytkowników Biblioteki Uni-

wersyteckiej. 

• 9 kwietnia – spotkanie z miłośnikami gier planszowych „rozGRYwki w Bibliotece”. 

• 22 kwietnia – otwarcie wystawy zdjęć „Czarnobyl 1986-2016”, zorganizowanej przez Sekcję 

Studencką Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego Hybryda (Politechni-

ka Gdańska) w porozumieniu ze Studenckim Kołem Naukowym Energetyki Jądrowej Deute-

rium (UWM Olsztyn). Wystawie towarzyszył wykład naukowy dr inż. Marka Rabińskiego 

"Czarnobyl – fakty i mity". 
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• W Bibliotece Uniwersyteckiej UWM uruchomiono możliwość całodobowego zwrotu ksią-

żek, czyli tzw. wyrzutnię. 

Maj 2016 

• 9-13 maja – XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem Biblioteka inspiruje….         

W ramach Tygodnia Bibliotek została otwarta kolekcja książek pochodzących ze zbiorów 

prof. Jana Kaczyńskiego, dr Olga Letka-Spychała wygłosiła wykład „Ilustracja książki” oraz 

odbył się cykl spotkań poświęconych życiu i twórczości Tadeusza Borowskiego połączonych 

z wystawą pt. „Śladami Borowskiego”. 

Czerwiec 2016 

• 4 czerwca – w ramach Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek oraz światowego roku Williama Szek-

spira, Biblioteka Uniwersytecka zorganizowała, wspólnie ze studentami Wydziału Humani-

stycznego i Studium Aktorskim przy Teatrze St. Jaracza w Olsztynie, „Noc Szekspira”, na 

której zostały zaprezentowane fragmenty znanych sztuk teatralnych.  

• 8 czerwca – Prezydent RP Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia 

Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za 

osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej pracownika 

Biblioteki Tadeusza Kotowicza. 

• 14 czerwca – otwarcie wystawy „Olsztyn w szkicowniku”, przygotowanej przez Studenckie 

Koło Naukowe Historii Sztuki „Art”, działające na Wydziale Sztuki. Zaprezentowano rysunki 

studentów pierwszego roku Instytutu Sztuk Pięknych.  

 

Lipiec – sierpień 2016 

• Wystawa „Olsztyn w szkicowniku”, poświęcona zabytkom Olsztyna z końca XIX i początku 

XX w. Szkice przedstawiają secesyjne kamienice zbudowane na ulicach śródmieścia, neogo-

tyckie kościoły, nowy ratusz, symboliczne pomniki Olsztyna. Uzupełnieniem prac rysunko-

wych są fotografie drzwi secesyjnych kamienic olsztyńskich, których autorką jest uznana ar-

tystka Krystyna Janusz, absolwentka Instytutu Sztuk Pięknych. 

Wrzesień 2016 

• 21-23 września – w ramach 14 Olsztyńskich Dnia Nauki i Sztuki Biblioteka przygotowała za-

jęcia „Ćwicz myślenie i koncentrację”. 

• 30 września – w ramach Europejskiej Nocy Naukowców Biblioteka Uniwersytecka zorgani-

zowała warsztaty „Czy gry trenują umysł” wraz z miniturniejami gier Splendor i Abalone. 

Październik 2016 

• 6 października – zaprezentowano wystawę dr. inż. Mariusza Antolaka (Wydział Kształtowania 

Środowiska i Rolnictwa, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki) „Seszele – rajskie 

krajobrazy inspiracji”. Wystawa towarzyszyła inauguracji kolejnego sezonu cyklu „Biblio-

teka Podróżnika”. 

• 19-23 października – w Bibliotece Uniwersyteckiej obchodzono Tydzień Otwartej Nauki, z tej 

okazji Sekcja Promocji przygotowała przewodnik „Otwarta nauka”. Profesor Stanisław 

Czachorowski wygłosił wykład „Misja Uniwersytetu w regionie – otwarta nauka czy komer-

cjalizacja”. 

Listopad 2016 

• 3 listopada – otwarcie dwóch wystaw pracowników Katedry Architektury Krajobrazu i Agro-

turystyki UWM dr. inż. Marusza Antolaka „Słowacja nieznana” oraz dr hab. inż. Agnieszki 

Jaszczak „Iran. Miejsce i ludzie”. 
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• 24 listopada – w ramach Forum Bibliotecznego „W drodze do Sztuki” dr Feliks Walichnowski 

przedstawił powojenne losy osadnictwa w okręgu mazurskim. Wystąpieniu towarzyszyła 

wystaw fotografii zabudowań dawnego Olsztyna. 

Grudzień 2016 

• 15 grudnia – otwarcie wystawy „Dialog o losie duszy. Stanisław Vincenz (1888-1971). Na 

towarzyszącym otwarciu wystawy sympozjum zostały wygłoszone referaty: prof. dr hab. Zbi-

gniew Chojnowski (UWM) – „Czytajmy Vincenza!”, dr Jan Choroszy (Instytut Filologii 

Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego) – „Opowiadajmy o Vincenzie”. 

• Prezentacja choinki bibliotecznej z kart katalogowych. 

 

2. Publikacje 

1. Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Oczekiwania członków Warmińsko-

Mazurskiej Izby Lekarskiej (WMIL) wobec Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. Forum Bibliotek Medycznych, 2016 [w 

druku]. 

2. Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Biblioteka medyczna w sieci- 

wykorzystanie mediów społecznościowych. Forum Bibliotek Medycznych, 2015, nr 2, 

s. 90-106. 

3. Baran Scholastyka, Bednarska Ewa, Zieliński Przemysław: Życie i dorobek 

Zenobiusza Michała Bednarskiego (1923-2014), olsztyńskiego ftyzjatry, historyka i 

bibliografa medycyny. Forum Bibliotek Medycznych, 2015, nr 2, s. 456-483. 

4. Baran Scholastyka: Teresa Łagodzińska-Małyszko. Bibliotekarz, 2016, nr 1, s. 40-41. 

5. Bartnikowska-Szwarc Anita: Śladami Tadeusza Borowskiego – relacja z wystawy w 

Bibliotece Uniwersyteckiej UWM. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 1-2, 

s. 48-51. 

6. Bikowska Katarzyna: Bibliotekarz dziedzinowy – oczekiwania vs. rzeczywistość, [w:] 

Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm, pod red. T. 

Piestrzyńskiego, J. Jerzyk-Wojteckiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 

2015, s. 291-305. 

7. Bikowska Katarzyna: Magia sztuki kulinarnej w cooking anime, [w:] Bajka i mit w 

sztuce i edukacji, pod red. M. Zaorskiej, I. Borys, Olsztyn: Wydział Humanistyczny 

UWM, 2016, s. 28-39. 

8. Bikowska Katarzyna: Pora na inspiracje? Forum Młodych Bibliotekarzy jako bo-

dziec do działań (opinie po 8. FMB w Olsztynie), [w:] Biblioteka w czasie – czas w 

bibliotece. T. 1.: Przez dzieje ku współczesności, materiały konferencyjne, Lublin  

25-26 września 2014, pod red. S. Wojnarowicz i B. Kasperka, Lublin: Wydawnictwo 

UMCS, 2015, s. 225-236. 

9. Bikowska Katarzyna: Biblioteka inspiruje. Wiadomości Uniwersyteckie, 2016, 

nr 6/7, s. 42.  

10. Bikowska Katarzyna: Biblioteka w portrecie. Wiadomości Uniwersyteckie, 2016, 

nr, s. 23. 
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11. Bikowska Katarzyna: Bombowe książki. Wiadomości Uniwersyteckie, 2016, nr 1, 

s. 16.  

12. Bikowska Katarzyna: Dzielmy się wiedzą. Wiadomości Uniwersyteckie, 2016, nr 

12, s. 25.  

13. Bednarska Ewa, Bednarska-Żytko Iwona: Bibliografia prac dr. nauk med. Zeno-

biusza Michała Bednarskiego. Forum Bibliotek Medycznych, 2015, nr 2, s. 76-89. 

14. Bogdańska Bożena, Ofanowska Urszula: Piękne miasto – Biesłan, czyli wstrząsają-

co dobry reportaż. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 1, s. 16-18. 

15. Bogdańska Bożena: Tajemnicza przygoda – śledztwo- akcja- ukaranie przestępcy, 

czyli kryminał dla dzieci. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 3-4, s. 10-14. 

16. Bogdańska Bożena: Nie zmuszajmy dzieci do czytania. Bibliotekarz Warmińsko-

Mazurski, 2016, nr 3-4, s. 22-24. 

17. Bujko Anna: Czytniki e-booków w wybranych bibliotekach publicznych i naukowych. 

Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 3-4, s. 37-40. 

18. Garwoliński Tomasz: Zabytkowe zbiory Biblioteki „Hosianum” prezentowane na 

wystawach współfinansowanych przez Samorząd Olsztyna, Olsztyn: Biblioteka Wyż-

szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2016, ss. 107. 

19. Garwoliński Tomasz (red.): Iubilaeum Warmiae et Bibliothecae. Wybrane zagad-

nienia dotyczące 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnie-

nia Biblioteki „Hosianum”, pod red. T. Garwolińskiego, Olsztyn: Biblioteka Wyż-

szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2016, ss. 271. 

20. Garwoliński Tomasz (red.): Zapiski Mikołaja Kopernika w drukach Biblioteki Wyż-

szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, 

pod red. T. Garwolińskiego, Olsztyn: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego 

Metropolii Warmińskiej "Hosianum", 2016, ss. 383. 

21. Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościel-

nych FIDES (Lublin, 31 sierpnia – 1 września 2015 roku). Fides. Biuletyn Bibliotek 

Kościelnych, 2016, nr 1, s. 346-348. 

22. Garwoliński Tomasz: Protokół z XXI Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek 

Kościelnych FIDES (Lublin, 31 sierpnia – 1 września 2015 roku). Fides. Biuletyn Bi-

bliotek Kościelnych, 2016, nr 1, s. 349-353. 

23. Garwoliński Tomasz: Biogramy nowych członków honorowych Federacji Bibliotek 

Kościelnych FIDES. Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2016, nr 1, s. 354-356. 

24. Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościel-

nych FIDES (Warszawa, 24-25 lutego 2016 roku). Fides. Biuletyn Bibliotek Kościel-

nych, 2016, nr 2, s. 305-308. 

25. Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościel-

nych FIDES (Toruń, 18 kwietnia 2016 roku). Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 

2016, nr 2, s. 309-310. 

26. Garwoliński Tomasz: Polonika z XVI wieku w Bibliotece „Hosianum”, [w:] Iubi-

laeum Warmiae et Bibliothecae. Wybrane zagadnienia dotyczące 550. rocznicy przy-

łączenia Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum”, pod red. 

T. Garwolińskiego, Olsztyn: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metro-

polii Warmińskiej "Hosianum", 2016, s. 132-189. 
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27. Garwoliński Tomasz: Święta Katarzyna w drukach z XV i XVI wieku ze zbiorów Bi-

blioteki „Hosianum”, [w:] Święta Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, 

teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, pod red. J. 

Jezierskiego, K. Parzych-Blakiewicz, P. Rabczyńskiego, Olsztyn: Warmińskie Wy-

dawnictwo Diecezjalne, 2016, s. 231-244. 

28. Garwoliński Tomasz: Analiza księgoznawcza druków z zapiskami Mikołaja Koper-

nika, [w:] Zapiski Mikołaja Kopernika w drukach Biblioteki Wyższego Seminarium 

Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, pod red. Tomasza 

Garwolińskiego, Olsztyn: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii 

Warmińskiej "Hosianum", 2016, s. 27-40.  

29. Krogulska-Krysiak Monika, Szymańska-Jasińska Małgorzata: Bibliografia prac 

naukowych opublikowanych po 1989 roku dotyczących historii Warmii i Mazur w la-

tach 1945-1990, [w:] Warmińsko-Mazurskie studia z historii najnowszej. T. 1, pod 

red. D. Krysiaka, Olsztyn: Wydawnictwo Littera, 2016, s. 243-317. 

30. Ofanowska Urszula, Bikowska Katarzyna: Sobotnie rozGRYwki w bibliotece. Wia-

domości Uniwersyteckie, 2016, nr 5, s. 26. 

31. Maćkiewicz Katarzyna: Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia w Bi-

bliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Forum 

Bibliotek Medycznych, 2016 [w druku]. 

32. Maćkiewicz Katarzyna: Ocena dorobku naukowego w świetle nowej ustawy para-

metryzacyjnej. Forum Bibliotek Medycznych, 2016 [w druku]. 

33. Myszko Iwona: Bibliotekarz – pasja i zaangażowanie w pracy z osobami niepełno-

sprawnymi. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2016, nr 1-2, s. 33-34. 

34. Rudnicka Ewa: Szczury w bibliotece i inne atrakcje. Bibliotekarz Warmińsko-

Mazurski, 2016, nr 3-4, s. 30-31. 

35. Rudnicka Ewa: Innowacyjne zarzadzanie biblioteką akademicką w kontekście dzia-

łań Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, [w:] Zarzadzanie zasobami niematerial-

nymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy, pod red. M. Wojciechowskiej, Warszawa:  

SBP, 2016, s. 303-318. 

 

3. Udział aktywny w konferencjach naukowych 

1. Baran Scholastyka, Katarzyna Bikowska: XXXIV Konferencja Problemowa 

Bibliotek Medycznych „Biblioteka przyszłości” (29.06. – 1.07.2016), Biblioteka 

Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ref. Oczekiwania członków 

Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej (WMIL) wobec Biblioteki Uniwersyteckiej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (UWM) w Olsztynie. 

2. Garwoliński Tomasz: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona dóbr 

kultury. Zabytki sakralne” (10.03.2016), Wydział Prawa i Administracji UWM 

w Olsztynie, ref. Ochrona zabytkowego księgozbioru Biblioteki Wyższego Semi-

narium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. 

3. Garwoliński Tomasz: Konferencja Naukowa z okazji 550. rocznicy przyłączenia 

Warmii do Polski i 450. rocznicy istnienia Biblioteki „Hosianum”w Olsztynie 
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(19.10.2016), Biblioteka WSD MW „Hosianum”, ref. Polonika z XVI wieku w Bi-

bliotece „Hosianum.”  

4. Garwoliński Tomasz: Konferencja Naukowa „Zapiski Mikołaja Kopernika 

w drukach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmiń-

skiej „Hosianum”, Biblioteka WSD MW w Olsztynie (06.12.2016), ref. Analiza 

księgoznawcza druków z zapiskami Mikołaja Kopernika. 

5. Maćkiewicz Katarzyna: VII Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej  

"Rozmowy o bibliotekach" w Łodzi/Rogowie (22-24.06.2016), ref. Wpływ cy-

klicznych badań satysfakcji użytkowników na zmiany w funkcjonowaniu Biblioteki 

Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie. 

6. Maćkiewicz Katarzyna: XXXIV Konferencja Problemowa Bibliotek Medycz-

nych „Biblioteka Przyszłości” (29.06. – 1.07.2016), Biblioteka Główna Uniwersy-

tetu Medycznego w Białymstoku, ref. Ocena dorobku naukowego w świetle nowej 

ustawy parametryzacyjnej. 

7. Myszko Iwona: I Seminarium Pedagogiki Specjalnej na Warmii i Mazurach 

(14.04.2016), Wydział Nauk Społecznych UWM w Olsztynie, ref. Student niepeł-

nosprawny w Bibliotece Uniwersyteckiej. 

8. Rudnicka Ewa, Rzempołuch-Pallasch Katarzyna: X Bałtycka Konferencja 

„Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” (11-12.05.2016), Biblioteka Uniwersytetu 

Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej, ref. Opis stanowiska pracy jako wyraz dba-

łości o jakość kadr bibliotecznych. 

9. Urbanowska Ewa, Adamiec Agnieszka: X Bałtycka Konferencja „Zarządzanie 

i Organizacja Bibliotek” ( 11-12. 05.2016), Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego 

i Politechniki Gdańskiej, ref. W poszukiwaniu najlepszych praktyk w tworzeniu 

stron WWW bibliotek wyższych uczelni niepaństwowych. 

 

 

4. Udział bierny w konferencjach naukowych 

 

Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna,  Bogdańska Bożena, Ofanowska Urszula: 

Konferencja „Nie zmuszajmy dzieci do czytania. Nowe spojrzenie na czytelnictwo 

dziecięce” (17-18.03.2016), Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie – udział bezpłatny. 

Bikowska Katarzyna, Dąbrowska Agnieszka, Kozakiewicz Marzena, Obrębska 

Agnieszka, Ofanowska Urszula, Pac Sylwia, Rokosa Małgorzata, Sadonis Irena, 

Sikora Elżbieta, Wolska Dorota, Zieliński Przemysław: Konferencja „Bibliotekarz-

kierunki rozwoju zawodowego” (28.09.2016), Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. 

Rusieckiego oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – udział bezpłatny. 

Dunalska-Blitek Agnieszka: Konferencja „Informacja patentowa dla Nauki i Przemysłu” 

(19-20.05.2016), Warszawa 

Dunalska-Blitek Agnieszka: Konferencja „Możliwości ochrony znaków towarowych 

w Polsce i Unii Europejskiej” (10.06.2016), Olsztyn. 

Gałecka Jolanta: VII Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Rozmowy 

o bibliotekach” (21.06.2016), Politechnika Łódzka. 
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Garwoliński Tomasz: II Konferencja Oprawoznawcza „Introligatorzy i ich klienci” (17-

18.11.2016), UMK i Książnica Kopernikańska, Toruń. 

Gierulska Olga: Konferencja sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (11-13.05.2016), 

Katowice – udział bezpłatny. 

Gierulska Olga: Konferencja Sieci Informacyjnych Europe Direct (12-14.09.2016), 

Kielce – udział bezpłatny.  

Myszko Iwona: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Osoby z niepełnosprawnością 

w bibliotece – inkluzja w świecie informacji i kultury – teoria i praktyka” (8-9.11.2016), 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Zielonej Górze – 

koszty pokryło Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM. 

Myszko Iwona: IV Konferencja „Reha for the blind in Poland” (1-2.12.2016), Warszawa 

– koszty pokryło Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UWM. 

 

5. Udział pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w warsztatach, szkoleniach i 

spotkaniach roboczych 

1. Wsparcie głuchego i słabosłyszącego studenta w procesie kształcenia (UWM, BU) – 1 

osoba. 

2. Jak w słyszącym świecie zrozumieć świat wizualny i co to oznacza dla głuchego i sła-

bosłyszącego (OSW) – 1 osoba. 

3. Funkcjonowanie studentów z niepełnosprawnościami w środowisku akademickim. 

Dobre praktyki (Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr „Optima”, Olsztyn) – 1 osoba. 

4. Opracowanie dokumentów niesamoistnych wydawniczo w katalogu NUKAT (webina-

rium NUKAT) – 15 osób. 

5. Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych (Biblioteka Narodowa, Warsza-

wa) – 2 osoby. 

6. Narzędzie dodawania pól 856/530 (webinarium NUKAT) – 15 osób. 

7. Dodawanie pól 3xx (webinarium NUKAT) – 11 osób. 

8. Warsztaty Participant Portal, czyli jak złożyć wniosek do programu Horyzont 2020 – 1 

osoba. 

9. Web of Science (szkolenie online) – 15 osób. 

10. Web of Science – personalizacja (szkolenie online) – 14 osób. 

11. POL-on: analiza, weryfikacja i kontroling poprawności wprowadzania danych o dzia-

łalności badawczo-rozwojowej jednostek naukowych i jej efektach – 1 osoba. 

12. Warsztaty BazTech (Politechnika Opolska) – 1 osoba. 

13. Web of Science Connection (webinarium) – 14 osób. 

14. Ochrona praw autorskich (Olsztyn, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i szkolenie 

wewnętrzne BU) – 125 osób. 

15. PBN (OPI) – 1 osoba. 

16. Baza BazTech (WAT, Warszawa) – 1 osoba. 

17. Techniczne aspekty dostosowania systemu POL-on i PBN do przepisów komplekso-

wej oceny jednostek naukowych za lata 2013-2016 – 2 osoby. 

18. Krajowe warsztaty dotyczące otwartego dostępu do publikacji naukowych (Warszawa) 

– 2 osoby. 

19. Web of Science – wyszukiwanie publikacji instytucji – 15 osób. 
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20. E-jak edukacja medialna (Olsztyn, Miejska Biblioteka Publiczna) – 1 osoba. 

21. Egzamin 70-680 Windows 7 Configuration – 1 osoba. 

22. Przykładowe zastosowanie technologii Microsoft Azure – 1 osoba. 

23. Arkusz Excel (szkolenie wewnętrzne BU) – 75 osób. 

24. Uczelnia wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia edukacyj-

nego (Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr „Optima”) – 3 osoby. 

25. Społeczne aspekty zaburzeń zdrowia psychicznego (Wyższa Szkoła Informatyki 

i Ekonomii w Olsztynie) – 4 osoby. 

26. Konserwacja starych druków (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – 1 osoba. 

27. Wizyta studyjna w bibliotekach Niemiec i Anglii – 2 osoby. 

28. Wizyta studyjna w Bibliotece Narodowej i Muzeum Narodowym w Estonii – 1 osoba. 

29. Możliwość ochrony znaków towarowych w Polsce i Unii Europejskiej – 1 osoba. 

 

6. Seminaria szkoleniowe dla pracowników Biblioteki 

• 21 stycznia 2016 – Ewa Rudnicka, Król, klient, partner – rola użytkownika w bibliotekach 

nadbałtyckich. 

• 18 lutego 2016 – ks. Tomasz Garwoliński, Dzieła kartograficzne Ptolemeusza i Orteliusa 

w zbiorach Biblioteki WSDMW Hosianum w Olsztynie. 

• 17 marca 2016 – Scholastyka Baran, Nowa tożsamość bibliotekarza w świetle najważniej-

szych zadań bibliotek akademickich. 

• 14 kwietnia 2016 – Ewa Rudnicka, Katarzyna Rzempołuch-Pallasch, Opis stanowiska pra-

cy. 

• 17 listopada 2016 – Małgorzata Wiśniewska, Strategia obsługi użytkownika.  

• 15 grudnia 2016 – Anna Bujko, Pierwsze książki. Najwcześniejsze zbiory Biblioteki Uniwer-

syteckiej, ich pochodzenie, proweniencja, tematyka. Zbiory Wyższej Szkoły Gospodarstwa 

Wiejskiego w Łodzi. 

7. Działalność dydaktyczna (nie obejmuje seminariów dla pracowników BU) 

Anek-Kucharek Beata 

Zajęcia na studiach podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa (Wydział 

Humanistyczny UWM) – ćwiczenia z przedmiotu „Opracowanie formalne i rzeczowe”. 

Baran Scholastyka 

Zajęcia na studiach podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa (Wydział 

Humanistyczny UWM) – wykłady z przedmiotu „Bibliotekarstwo praktyczne i użytkownicy 

bibliotek”. 

Bikowska Katarzyna 

Zajęcia na studiach podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa (Wydział 

Humanistyczny UWM) – ćwiczenia z przedmiotu „Media społecznościowe i marketing 

biblioteczny”. 

Osiecka-Murawa Jolanta 

Zajęcia na studiach podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa (Wydział 

Humanistyczny UWM) – ćwiczenia z przedmiotu „Bibliotekarstwo praktyczne i użytkownicy 

bibliotek”. 

Rudnicka Ewa 
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Zajęcia na studiach podyplomowych Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa (Wydział 

Humanistyczny UWM) – ćwiczenia z przedmiotu „Bibliotekarstwo praktyczne i użytkownicy 

bibliotek”. 

 

8. Dokształcanie 

 

Grażyna Kulgajuk ukończyła studia magisterskie na Wydziale Nauk Historycznych UMK 

w Toruniu. 

Julita Biernacka kontynuowała studia licencjackie na Wydziale Nauk Społecznych UWM.  

Małgorzata Szymańska-Jasińska ukończyła kurs z języka angielskiego na poziomie B1. 

 

9. Inne formy działalności (wybór) 

 

Baran Scholastyka  

• członek Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, 

• członkostwo w organizacji International Society for Knowledge Organization (ISKO),  

• zastępca przewodniczącego Zarządu Koła Miejskiego SBP w Olsztynie, 

• udział w posiedzeniach Senatu UWM, 

• członek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych w kadencji 2016–2020, 

• członek Senackiej Komisji Nauki w kadencji 2016-2020. 

Bednarska Ewa – sekretarz Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. 

Bikowska Katarzyna 

• członek komitetu organizacyjnego oraz moderator panelu naukowego konferencji 

Kompetencje bibliotekarza wczoraj i dziś (Olsztyn, Biblioteka Uniwersytecka UWM, 

11.09.2015), 

• członek Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej w kadencji 2016-2020, 

• sekretarz Rady Bibliotecznej UWM (kadencja 2016-2020), 

• administrator profilu polsko- i anglojęzycznego Biblioteki Uniwersyteckiej, profilu cyklu 

Biblioteka Kulturalna oraz profilu kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo UWM 

na Facebooku, 

• członkostwo w organizacji International Society for Knowledge Organization (ISKO). 

Borajkiewicz Elżbieta – skarbnik Koła SBP przy UWM. 

Brodowska Jolanta – przewodnicząca Komisji Pożyczek Remontowych. 

      Gałecka Jolanta – członek Senackiej Komisji ds. Kadrowych w kadencji 2016-2020. 

      Garwoliński Tomasz 

• sekretarz Zarządu i rzecznik prasowy Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, 

• sekretarz redakcji „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” (od grudnia 2015 na liście 

czasopism punktowanych MNiSW), 

• duszpasterz bibliotekarzy Archidiecezji Warmińskiej, administrator profilu duszpasterstwa 

na Facebooku, 

• członek Komitetu Organizacyjnego 21. Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek 

Kościelnych FIDES (Lublin, KUL, 1-3.09.2015). 

Maćkiewicz Katarzyna –  Członek Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

w UWM.  

Malanowicz Magdalena – przewodnicząca Oddziału ZNP w Bibliotece Uniwersyteckiej 

oraz członek Zarządu Uczelnianego ZNP. 

Osiecka-Murawa Jolanta  



25 

 

• członek Rady Bibliotecznej na kadencję 2016-2020, 

• członkostwo w organizacji International Society for Knowledge Organization (ISKO). 

Usowicz Elżbieta – pełnomocnik ds. bazy BazTech. 

 

 

 

                                    Opracowała dr inż. Scholastyka Baran, dyrektor Biblioteki. 

 

 

 

 


