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       Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2018 

 

 

W 2018 r. Biblioteka Uniwersytecka rozpoczęła dziewiętnasty rok swojej działalności 

jako Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz jedenasty rok 

działalności w nowym gmachu, starając się zapewnić profesjonalny poziom obsługi 

czytelników i wspierając tym samym procesy naukowo-badawcze i edukacyjne Uczelni. W 

salach dydaktycznych Biblioteki odbywały się wykłady dla słuchaczy różnych kierunków 

studiów, liczne konferencje, szkolenia i warsztaty zawodowe 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. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. struktura Biblioteki uległa niewielkim zmianom, m.in. 

z powodu połączenia Oddziału Zbiorów Specjalnych z Punktem Informacji Normalizacyjnej 

oraz Ośrodkiem Informacji Patentowej (12 kwietnia 2018 r.). W analizowanym okresie 

sprawozdawczym strukturę Biblioteki Uniwersyteckiej (wraz z osobami kierującymi lub 

koordynującymi działalność) tworzyły: 

Oddział Gromadzenia Zbiorów – mgr Agnieszka Obrębska 

Oddział Opracowania Zbiorów – mgr Beata Anek-Kucharek 

Oddział Opracowania Retrospektywnego – mgr Wiesława Olkowska 

w tym Sekcja Zasobu Czasopism – mgr Dorota Wolska 

Oddział Kontroli Zbiorów – mgr Barbara Bieranowska 

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

Murawa 

Oddział Kolekcji Dziedzinowych – mgr inż. Beata Kozera 

w tym Sekcja Centrum Dokumentacji Europejskiej – mgr Olga Gierulska 

Oddział Wypożyczalni – mgr Małgorzata Wiśniewska 

Oddział Magazynów – mgr Beata Bojarska 

Oddział Zbiorów Specjalnych – mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska 

w tym: 

- Punkt Informacji Normalizacyjnej  

- Ośrodek Informacji Patentowej  

Oddział ds. Komputeryzacji (nadzór) – mgr Jolanta Gałecka 

Sekcja Promocji – mgr Katarzyna Bikowska 

Oddział Administracyjno-Techniczny (nadzór) – mgr Przemysław Zieliński 

Ponadto do systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni należały dwie biblioteki wydziałowe 

w Olsztynie: Biblioteka Wydziału Sztuki (7098 wol./jedn. wpisanych do bazy) i Biblioteka 

Wydziału Teologii (7 848 wol.) oraz Biblioteka zamiejscowego Wydziału Studiów 

Technicznych i Społecznych w Ełku (671 wol.). Istnieje również jedna biblioteka instytutowa 

– Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych, posiadająca 10 981 wol. wpisanych do bazy, oraz 22 

biblioteki zakładowe. W roku sprawozdawczym Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie 

otrzymała z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki finansowe na działalność 

upowszechniającą naukę (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania 
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oraz rozliczania środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę) w ramach 

umowy 538/P-DUN/2018 na realizację następujących zadań: 

• Rozbudowa katalogu komputerowego Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie poprzez retrospektywne opracowanie zbiorów 

(kontynuacja).  

• Poszerzenie dostępu do informacji o proweniencji książek wydanych w latach 1801–

1945 (kontynuacja). 

• Bibliografia czasopisma naukowego „Przegląd Weterynaryjny” wydawanego w latach 

1886–1939 we Lwowie.  

W czerwcu 2018 r. nastąpiła konwersja danych bibliograficznych oraz bazy użytkowników 

z systemu MAK (Biblioteka Wydziału Teologii oraz Hosianum) do systemu bibliotecznego 

Aleph. 

W dniu 13 września 2018 r. Biblioteka Uniwersytecka zorganizowała ogólnopolską 

konferencję użytkowników systemu bibliotecznego Aleph. W trakcie konferencji dyskutowano 

na temat rozwoju oprogramowania bibliotecznego, zwłaszcza programu chmurowego Alma 

firmy Ex Libris.  

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 2018 r. liczył 134 osoby. W powyższej liczbie 134 osób uwzględnionych zostało 5 osób 

przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, tak więc faktycznie pracowało 129 

osób. W okresie sprawozdawczym odeszły na emeryturę 3 osoby: mgr Bożenna Koper (28 

sierpnia 2018 r.), mgr Janina Kończyk (26 września 2018 r.), mgr inż. Hanna Gierczak (29 

października 2018 r.), natomiast dr Anna Ambrochowicz-Gajownik rozwiązała umowę o pracę 

za porozumieniem stron (30 września 2018 r.). W zespole pracowników 9 osób pozostaje na 

etatach administracyjnych i informatycznych, 6 osób zajmuje stanowiska bibliotekarza 

dyplomowanego. 69 osób pracuje na stanowisku kustosza, 41 osób na stanowisku starszego 

bibliotekarza, 9 osób na stanowisku bibliotekarza. W 2018 r. w grupie bibliotekarzy 

dyplomowanych na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego awansowały 2 osoby (dr 

inż. Scholastyka Baran oraz mgr Ewa Rudnicka), natomiast w grupie bibliotekarzy awans 

uzyskało 10 osób: 3 osoby na stanowisko kustosza oraz 7 osób na stanowisko starszego 

bibliotekarza. 

W Bibliotece Uniwersyteckiej pracowało 128 osób, a w bibliotekach filialnych 

na etatach bibliotecznych – sześć. Dwie osoby zajmowały się obsługą sprzętu informatycznego 

i organizacją szkoleń w salach dydaktycznych. 12 pracowników Biblioteki posiada stopień 

naukowy doktora (mgr Ewa Rudnicka uzyskała stopień doktora we wrześniu 2018 r.), 107 osób 

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

     Jeden pracownik Biblioteki uzupełniał swoje wykształcenie na studiach podyplomowych. 

Pracownicy uczestniczyli też w 57 szkoleniach, warsztatach lub tematycznych spotkaniach 

roboczych oraz w grupowych szkoleniach przeprowadzonych online (łącznie 229 razy).  
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W 2018 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej praktykę zawodową odbyła jedna osoba 

z biblioteki Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. Staż zawodowy (w zakresie 

technik informatyk) odbył jeden uczeń Technikum Ekonomicznego w Olsztynie. 

Pracownicy wygłosili 7 referatów na konferencjach ogólnopolskich (łącznie 9 osób), 

opublikowali 21 artykułów. Na wewnętrznych seminariach szkoleniowych pracownicy 

wygłosili 4 referaty. Na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej przygotowano 12 wystaw, 

natomiast w Bibliotece Wydziału Teologii zaprezentowano 3 wystawy.  

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

Jolanta Osiecka -Murawa oraz mgr Ewa Rudnicka prowadziły zajęcia na Studiach 

Podyplomowych z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UWM. 

 

Zbiory 

Studenci i pracownicy naukowi korzystali ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, 

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

272 854 woluminów (160 854 wol. książek, 104 046 wol. czasopism, 332 inkunabuły i 7 622 

starych druków).  

Do dyspozycji pracowników Uczelni były też 22 biblioteki zakładowe, których zbiory 

na dzień 31 grudnia 2018 r. liczyły 35 145 wol. (wyd. zwarte – 26 687 wol., wyd. ciągłe – 5 860 

wol., zbiory specjalne – 2 598 jedn.). Stan zbiorów bibliotek zakładowych w porównaniu do 

poprzedniego okresu sprawozdawczego wzrósł (o 183 wol./jedn.); skorzystało z nich 172 

czytelników. W roku sprawozdawczym biblioteki zakładowe nabyły łącznie 183 wol./jedn. 

zbiorów bibliotecznych.  

  

Tab. 1: Wielkość zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w latach 2015–2018 

 

 

Lata 

Nabytki Ubytki  

Stan 

na 

31.12 

 

Druki 

zwarte 

 

Zbiory 

specjalne 

 

Czasopisma 

 

Razem 

 

Druki 

zwarte 

 

Zbiory 

specjalne 

 

Czasopisma 

 

Razem 

 

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 

2017 13 

087 

719 2 839 16 645 833 165 439 1437 1 048 

795                                                                    

2018 11 

003 

907 2 632 14 542 700 8 0 708 1 062 

629 

 

Po uwzględnieniu liczby jednostek ubytkowanych zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej 

wzrosły o 13 834 wol./jedn. (w 2017 r. wzrost wynosił 15 208 wol./jedn.). 
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Nowy zasób książek pochodził przede wszystkim z zakupu – 6 566 wol. (w tym z 

grantów pracowników naukowych – 295 wol. oraz dla bibliotek zakładowych 10 wol.), 

wymiany (747 wol.) i darów (3 690 wol.). Biblioteka prowadziła wymianę z 58 instytucjami 

(42 krajowymi i 16 zagranicznymi). Dla celów wymiany zakupiono 304 wol. książek i 727 wol. 

czasopism. 

W roku sprawozdawczym zakończono inwentaryzowanie zasobu czasopism 

znajdującego się w Bibliotece Wydziału Teologii, Bibliotece Wydziału Sztuki oraz Bibliotece 

Instytutu Nauk Politycznych. Kontynuowano prace mające na celu uporządkowanie Polskich 

Norm w formie papierowej: normy otrzymują ujednolicone sygnatury i tworzony jest dla nich 

inwentarz elektroniczny. Prowadzono także prace polegające na zainwentaryzowaniu daru od 

Herberta Monkowskiego oraz wydawnictw otrzymanych z Biblioteki Uniwersyteckiej 

Uniwersytetu Gdańskiego (dar – egzemplarz obowiązkowy). Ponadto prowadzono prace 

porządkowe związane z czasopismami okazowymi oraz dubletami periodyków. 

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej i wszystkich jej filii 

liczyły łącznie 1 062 629 wol./jedn. 

W rozbiciu na rodzaje dokumentów zbiory obejmowały: 

 – wydawnictwa zwarte  807 901 wol. 

 – czasopisma   191 041 wol. 

 – zbiory specjalne  63 687 jedn. 

Do tego dochodzą źródła elektroniczne udostępniane w ramach licencji krajowej: 

EBSCO, Elsevier, Nature i Science, Scopus, Springer, Web of Science i Wiley – 40 567 

oryginalnych tytułów czasopism (wg listy A-Z łącznie z czasopismami w dostępie Open Access 

– 89 000 tyt.) oraz platformy książek elektronicznych, oferujące dostęp do 245 310 pozycji 

(licencja krajowa oraz licencje zakupione przez Bibliotekę). 

Liczba tytułów czasopism drukowanych bieżących pochodzących z prenumeraty, 

wymiany i darów wynosiła 1 354. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela: 

 

Tab. 2: Liczba tytułów czasopism nabytych w r. 2018     

Strefa 

pochodzenia 

Źródło wpływu Razem 

Prenumerata Wymiana Dary 

Polskie 694 165 375 1 234 

Zagraniczne 86 19  15 120 

Razem 780 184 390 1354 

 

Liczba tytułów czasopism drukowanych, polskich jak i zagranicznych, zmniejszyła się w 

omawianym okresie sprawozdawczym o 148 tytułów w stosunku do r. 2017, głównie za sprawą 

ograniczenia prenumeraty, jak również mniejszego wpływu z darów. Niektóre tytuły czasopism 

„przeszły” z wersji drukowanej na wersję elektroniczną lub wydawnictwo zakończyło 

wydawanie tytułu. 

 

W roku budżetowym 2018 wydano w sumie (ze środków dydaktycznych Uczelni, grantów, 

funduszu PAN) na zbiory Biblioteki i oprogramowanie 1 193 266,87 (2017 r. – 

1 096 396,45 zł), w tym na: 
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 zakup wydawnictw zwartych                                                            359 037,58 zł 

 zakup wydawnictw zwartych z grantów         29 954,72 zł 

 zakup zbiorów specjalnych                     1 851,28 zł 

            zakup zbiorów specjalnych z grantów                                                          0    zł 

 prenumeratę i zakup czasopism polskich                   48 575,54 zł 

 zakup polskich baz danych online               182 794,67 zł 

 prenumeratę i zakup czasopism zagranicznych drukowanych        234 205,19 zł  

 prenumerata czasopism zagr. refundowana przez PAN          7 980,24 zł 

 zakup zagranicznych pełnotekstowych baz danych             226 251,26 zł 

             zakup multiwyszukiwarki Primo                                                      72 474,00 zł 

            zakup systemu HAN                   30 142,39 zł 

        Razem         1 193 266,87 zł 

Kwota ta jest o 96 870,42 zł większa w porównaniu do r. 2017. W r. 2018 więcej środków 

przeznaczono na zakup wydawnictw zwartych (o 82 664 zł), zakup polskich baz danych online 

(o 24 837 zł) oraz zakup zagranicznych pełnotekstowych baz danych (o 49 252 zł). Natomiast 

zdecydowanie mniej środków w stosunku do r. 2017 wydano na prenumeratę i zakup polskich 

czasopism (o 45 278 zł). W analizowanym okresie sprawozdawczym mniej środków 

wydatkowano na zakup wydawnictw zwartych pochodzących z grantów (o 16 006 zł) w 

porównaniu do r. 2017.  

Wartość wydawnictw zwartych i zbiorów specjalnych otrzymanych w darze wynosiła 

88 988,50 zł, z wymiany 41 599,00 zł, czasopism: otrzymanych w darze – 51 411,25 zł, z 

wymiany – 18 150,00 zł (czasopisma na wymianę zakupiono za 14 126,00 zł). W sumie 

wydawnictwa zakupione na wymianę (wyd. zwarte i czasopisma) kosztowały 24 174,00 zł. 

Biblioteka pozyskała kwotę 96 946,05 zł z opłat za przekroczenie terminu zwrotu 

książek. Z tego samego tytułu w ramach rekompensaty czytelnicy zakupili 116 wol. książek 

(o wartości 5 055,00 zł). Z tytułu wpłat za wydruki wpłynęło 2 514,79 zł. 

 

Opracowanie zbiorów 

W r. 2018 dodano do katalogu komputerowego 174 278 jednostek (w 2017 r. – 81 672), 

w tym 141 737 egz. druków zwartych (w 2017 r. – 47 279 egz.). Znaczny przyrost zbiorów w 

katalogu komputerowym Biblioteki był spowodowany konwersją danych bibliograficznych 

Biblioteki Wydziału Teologii i Biblioteki Hosianum. Na dzień 31 grudnia 2018 r. baza katalogu 

liczyła 548 455 rekordów bibliograficznych, w tym 509 848 to opisy wydawnictw zwartych, 

23 265 – zbiory specjalne, 11 991 – czasopisma, do których dołączonych było 1157 614 

egzemplarzy. Stanowi to 97,77% całości zbiorów (w 2017 r. – 93,75%). W bazach rekordów 

wzorcowych znajdowało się 676 265 haseł (m.in. osobowych, rzeczowych, działowych). 

Dochodzi do tego 3 351 opisów prac doktorskich – cały ich zasób jest widoczny w katalogu 

komputerowym. 

Biblioteka współtworzy narodowy uniwersalny katalog NUKAT. W roku 

sprawozdawczym wprowadzono do niego 8 919 nowych rekordów bibliograficznych 

wydawnictw zwartych (w 2017 r. – 14 263), skopiowano zaś – 20 361 rekordów 

bibliograficznych (w 2017 r. – 33 153). Utworzono 8 536 nowych haseł wzorcowych. Od marca 

2016 r. rozpoczęto wprowadzanie do NUKAT nowych rekordów analitycznych, w r. 2018 
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wprowadzono 291 takich rekordów. Kontynuowano prace przy katalogowaniu wydawnictw 

normalizacyjnych, w ciągu roku utworzono 280 rekordów bibliograficznych z opisami norm. 

W analizowanym okresie sprawozdawczym do NUKAT wprowadzono 228 opisów 

wydawnictw ciągłych oraz skopiowano 668 opisów tytułów czasopism. Ponadto stale 

modyfikowano i dokonywano korekt kartoteki haseł wzorcowych i bazy bibliograficznej. 

Zajmowano się także rozwijaniem schematu i kontrolowaniem ustawienia księgozbioru w 

wolnym dostępie. W Oddziale Opracowania Zbiorów sukcesywnie przeprowadza się 

meliorację bazy bibliograficznej UWM 01, zastępując lokalne opisy kopiowanymi z NUKAT 

lub w razie potrzeby tworząc nowe opisy. W r. 2018 zmodyfikowano w bazie bibliograficznej 

3 757 opisów. Kontynuowano rozpoczęte w 2012 r. prace nad ewidencją czasopism.  

31 grudnia 2018 r. w bazie komputerowej zarejestrowanych było 90 181 egz./zesz. 

czasopism i 884 175 egz. druków zwartych – o 141 737 wol. więcej niż w 2017 r. (w tym 110 

908 książek Biblioteki Hosianum), a lokalizacja egzemplarzy kształtuje się m.in. następująco: 

 Magazyn     – 448 928 wol.  

 Kolekcja Dydaktyczna   – 154 090 wol. 

 Kolekcja Nauk Humanistycznych  –   29 989 wol. 

 Kolekcja Nauk Społecznych   –   40 682 wol. 

 Kolekcja Nauk Przyrodniczo-Technicznych –   35 979 wol. 

 Oddział Zbiorów Specjalnych  –   35 739 wol. 

 Wraz z retrospektywnym opracowaniem zbiorów prowadzone są prace porządkowe 

w magazynie Biblioteki, w którym przechowywanych jest 448 928 egz. książek i 142 588 

egz./zesz. czasopism uwidocznionych w katalogu Aleph. W roku sprawozdawczym dodano do 

zasobu elektronicznego 142 277 wol. książek oraz 33 938 jednostek czasopism.  

 

Udostępnianie 

 

W dniu 31 grudnia 2018 r. w bazie zarejestrowanych było 35 766 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 15 893 czytelników (o 4 317 mniej aniżeli w 

2017 r.). W bazie czytelników aktywnych zarejestrowani byli przede wszystkim studenci 

stacjonarni – 12 639 i niestacjonarni – 1 218, pracownicy uczelni – 1 111, doktoranci – 324 

oraz biblioteki korzystające z wypożyczalni międzybibliotecznej – 98. W ciągu całego okresu 

sprawozdawczego wydano 381 tymczasowych kart bibliotecznych.  

System komputerowy rejestrował wypożyczenia na miejscu i na zewnątrz w 

następujących agendach: Wypożyczalnia Główna i Kolekcja Dydaktyczna, Wypożyczalnia 

Międzybiblioteczna, kolekcje dziedzinowe, Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia 

Czasopism, Biblioteka Wydziału Sztuki, Biblioteka Wydziału Teologii, Biblioteka Instytutu 

Nauk Politycznych. 

W sumie zarejestrowanych zostało 237 090 wypożyczeń – o 58 033 mniej aniżeli 

w 2017 r. oraz 186 604 zwrotów (w 2017 r. – 222 921). 

W gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej czytelnicy mają do dyspozycji 720 miejsc, 

a w bibliotekach filii – 102 (w tym 82 miejsca w Bibliotece Wydziału Teologii). W sumie 
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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 151 833 czytelników, zaś biblioteki 

filialne – 17 166 (razem – 168 999).  Do tej liczby nie zostały wliczone odwiedziny „na 

antresoli” i w „ogrodzie zimowym”.  

Biblioteka udostępniła w czytelniach i na zewnątrz: 

 książki               371 472 wol. 

 czasopisma       66 764 wol. 

 zbiory specjalne                 3 874 jedn. 

         razem            442 110 wol./jedn. 

 

Tab. 3: Udostępnione zbiory w r. 2018 

 Książki Czasopisma Zbiory 

specjalne 

Razem 

Biblioteka Uniwersytecka 

– udostępnienia na zewnątrz 

 

– udostępnienia na miejscu 

 

207 052 

 

139 332 

 

6 

 

59 236 

 

51 

 

1253 

 

207 109 

 

199 821 

406 930 

Filie 

– udostępnienia na zewnątrz 

 

– udostępnienia na miejscu 

 

10 540 

 

14 548 

 

0 

 

7 522 

 

0 

 

2570 

 

10 540 

 

24 640 

35 180 

             Razem 371 472 66 764 3 874 442 110 

 

Należy do tego doliczyć zdalne wykorzystywanie źródeł elektronicznych, wyrażające 

się liczbą 808 440 pobranych dokumentów.  

W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępniono 466 360 wol./jedn. książek, czasopism 

i zbiorów specjalnych, a w filiach – 35 180. W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano 

nieznaczny spadek wykorzystanych materiałów bibliotecznych o 59 126 wol./jedn. Poza 

zbiorami drukowanymi użytkownicy BU mają możliwość korzystania ze źródeł 

elektronicznych. Należy zauważyć, że ich wykorzystanie rośnie: w okresie sprawozdawczym 

odnotowano o 37 645 więcej logowań do licencjonowanych baz danych.  

W kolekcjach dziedzinowych udostępniono na miejscu lub poza czytelnie (najczęściej 

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

 w Kolekcji Nauk Społecznych    73 214    

 w Kolekcji Nauk Humanistycznych               35 111     

 w Kolekcji Nauk Przyrodniczo-Technicznych             29 561 

                   razem 137 886 

Kolekcję Dydaktyczną w 2018 r. odwiedziło 79 500 czytelników (dane na podstawie licznika 

bramki). 
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W bibliotekach filialnych zanotowano następujące liczby udostępnionych wydawnictw:  

Biblioteka Wydziału Teologii      14 251 wol./jedn. 

Biblioteka Wydziału Sztuki                10 425 wol./jedn. 

Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych              10 504 wol./ jedn. 

                                                                        razem 35 180 wol./jedn. 

W 2018 r. w bibliotekach Wydziału Sztuki oraz Instytutu Nauk Politycznych wypożyczenia 

materiałów bibliotecznych kształtowały się na podobnym poziomie jak w r. 2017, natomiast 

spadła liczba wypożyczeń w Bibliotece Wydziału Teologii.  

 

Wypożyczanie międzybiblioteczne    

 

Biblioteka Uniwersytecka ułatwia czytelnikom dostęp do materiałów znajdujących się 

w innych bibliotekach polskich i zagranicznych poprzez usługę wypożyczeń 

międzybibliotecznych. W roku sprawozdawczym od pracowników i studentów Uczelni 

wpłynęło 2 882 zamówienia; po wyeliminowaniu pozycji znajdujących się w zbiorach bibliotek 

olsztyńskich, do bibliotek polskich i zagranicznych wysłano 3 047 zamówień (w tym 

zamówienia zawieszone z poprzedniego roku). Do bibliotek krajowych wysłano 2 893 

zamówienia, natomiast do bibliotek zagranicznych 154. Z łącznej liczby zamówień udało się 

zrealizować 2 886 (95%). 

Do bibliotek krajowych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wysłano 1 127 pozycji, 

do zagranicznych – 1. Zamówień ogółem było 1 261.  Dotyczą one książek, odbitek i skanów 

artykułów oraz plików elektronicznych. 

Biblioteka Uniwersytecka w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych 

współpracowała z 164 bibliotekami krajowymi i 12 zagranicznymi. 

 

Działalność informacyjna i zbiory elektroniczne 

 

W Bibliotece Uniwersyteckiej działalność informacyjną, oprócz Oddziału Informacji 

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

oraz filie biblioteczne. OIN i Czytelnię Czasopism w 2018 r. odwiedziło 31 400 osób, 

wykorzystując 59 581 wydawnictw (czasopism i wydawnictw informacyjnych). Pracownicy 

oddziału przeznaczyli 165 godzin na szkolenia i zajęcia dydaktyczne, w ciągu roku 

przeszkolono 1 058 osób (55 grup seminaryjnych). Ponadto dla pracowników Uniwersytetu 

przygotowano 459 raportów cytowań oraz wskaźniki cytowań.   

W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępniane są 62 licencjonowane bazy danych, w tym: 

polskie (14): AGRO, aleBank.pl, SIGŻ, BZCZ, Czytelnia Czasopism Prawniczych (Wolters 

Kluwer), PBPE, PBLek, BazTech, LEX Omega, Legalis, NASBI (od listopada 2018), 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 
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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 Center; 

• 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 Telecommunications; 

• 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 – Science, 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. 

Liczba oryginalnych, unikatowych czasopism elektronicznych wynosi 40 567. 

Liczba książek elektronicznych (licencje) wynosi 245 310, w tym m.in.: 

● EBSCO eBook Academic Subscription Collection – 161 893; 

●  ibuk.pl –  807; 

●  Knovel – 1 295; 

● NASBI  – 1 216; 

● w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley – 77 497;  

● LWW Health Library  – 85; 

● Lex Omega monografie – 2 517. 

 

Liczba logowań do licencjonowanych baz danych – 692 361  

● EBSCO eBook Academic Subscription Collection – 2 789; 

● EBSCOhost – 22 067; 

● Emerald –        1230; 

● EMIS Emerging Markets – 16 248; 

● ibuk.pl – 31 653 (wzrost o 4 353);  

● JCR – 2 882; 

● Knovel – 789; 

● Lex – 512 017; 
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● ProQuest – 4 102; 

● Scopus – 24 200 (wzrost o 5 089); 

● ScienceDirect – 48 320; 

● Web of Science – 26 064. 

 

Liczba ściągniętych dokumentów z licencjonowanych czasopism elektronicznych i 

pełnotekstowych baz danych – 808 440 (mniej o 24 620 ściągniętych dokumentów w stosunku 

do r. 2017): 

▪ Cambridge Journals (Kolekcja STM) – 2 539; 

▪ EBSCOhost – 10 315; 

▪ EBSCO eBook Academic Subscription Collection – 4 880 (wzrost o 1 580); 

▪ Emerald – 1 404; 

▪ EMIS Emerging Markets – 37 518 (spadek o 5 660);   

▪ IBUK Libra – 423 102 (strony – spadek o 116 909); 

▪ Knovel – 3 158 (wzrost o 1 658); 

▪ ProQuest – 4 092; 

▪ ScienceDirect – 128 495; 

▪ Scopus – 40 273 (abstrakty); 

▪ SpringerLink – 21 370; 

▪ Springer e-books – 25 247 (wzrost o 3 047); 

▪ Taylor&Francis – 6 440 (spadek o 2 660); 

▪ Wiley Online Library – 18 742  

Liczba wyszukiwań – 379 204 (wzrost o 21 070): 

▪ Cambridge Journals (Kolekcja STM) – 1 890; 

▪ EBSCOhost – 48 211; 

▪ EBSCO EBook Academic Subscription Collection – 6 044; 

▪ EMERALD – 1 241; 

▪ IBUK Libra – 37 607; 

▪ JCR – 9 396; 

▪ Knovel – 1 310; 

▪ ProQuest – 93 497; 

▪ ScienceDirect – 29 670; 

▪ Scopus – 44 749; 

▪ Taylor&Francis – 5 6 020; 

▪ Web of Science – 100 879. 

 

Najczęściej wykorzystywane bazy komputerowe w INiCzCz (pomoc pracowników oddziału 

przy korzystaniu z baz, ustalaniu strategii wyszukiwawczej): 

▪ AGRO  

▪ ALEPH 

▪ ARIANTA 

▪ BAZTECH 

▪ Bazy Biblioteki Narodowej 
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▪ Lista polskich czasopism elektronicznych 

▪ Bazy prawnicze 

▪ Polska Bibliografia Lekarska 

▪ SIGŻ  

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

 

Biblioteka Uniwersytecka oferowała dostępy testowe do 6 baz: ArsLege, Cell Press 

i The Lancet, bazy EBSCO: Academic Search Ultimate oraz Business Source Ultimate, De 

Gruyter, CABI, Screen Studies (archiwum testowanych baz dostępne jest na stronie 

internetowej BU). 

Pracownicy OINiCzCz zajmują się rejestracją dorobku naukowego pracowników i 

doktorantów UWM w Olsztynie w bazie bibliometrycznej Expertus. W omawianym okresie 

sprawozdawczym do bazy wprowadzono 15 001 oraz zmodyfikowano 9 159 rekordów. Dr inż. 

Katarzyna Maćkiewicz w lutym i lipcu 2018 r. wyeksportowała dane bibliograficzne dotyczące 

sprawozdawczości jednostek z bazy Expertus do Polskiej Bibliografii Naukowej. Ponadto 

w okresie od lipca do września pracownicy Oddziału służyli swoją pomocą nauczycielom 

akademickim w zakładaniu kont w systemie ORCID oraz transferze danych z baz SCOPUS, 

WoS, Expertus do ORCID. Wprowadzano też numery ORCID do bazy Expertus.  

Oddział współpracuje również z innymi ośrodkami w tworzeniu baz: 

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

Centralna Biblioteka Rolnicza.  

▪ BAZTECH – koordynowany przez Politechnikę Krakowską (23 biblioteki uczelniane 

z całego kraju); UWM dokumentuje 15 tytułów czasopism z zakresu techniki.  

Pracownicy OINiCzCz prowadzą stronę internetową Biblioteki Uniwersyteckiej oraz 

modyfikują na bieżąco materiały szkoleniowe do Przysposobienia bibliotecznego, 

prowadzonego w wersji elektronicznej. 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 Dokumentacji Europejskiej. Nie zmieniły się jego zadania i kontynuowało 

ono działalność związaną z udostępnianiem materiałów i informacji na temat Unii 

Europejskiej. Zasób zagraniczny CDE liczy 2 338 wol. książek (w ostatnim roku wpłynęło ich 

16), a czasopism 1 507 wol. Z baz danych CDE skorzystało 2 007 osób. 

Sekcja CDE kontynuowała współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się 

problematyką Unii Europejskiej, m.in. Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w 

Olsztynie, Biblioteką Europejską przy MSZ, Centrum Europejskim w Natolinie i 

Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie. W ramach szkoleń i spotkań 

pracowników Centrów Dokumentacji Europejskiej mgr Olga Gierulska (pracownik CDE) 

uczestniczyła w seminarium szkoleniowym sieci CDE w Rzeszowie (14.12.2018 r.). Mgr 

Gierulska współtworzy stronę Biblioteki Uniwersyteckiej na Facebooku w części poświęconej 

informacjom na temat CDE. 
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Sekcja Promocji 

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

zatwierdził zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Uniwersyteckiej. W wyniku tej 

zmiany została 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 i krajowym. W okresie sprawozdawczym opracowano i zaktualizowano 

informatory dotyczące zbiorów bibliotecznych, działalności oraz usług świadczonych przez 

BU. Na stronie Biblioteki zostały zamieszczone 3 tutoriale dotyczące korzystania z Wrzutni, 

Selfcheków i Wolnego Dostępu do zbiorów. Opracowano kampanię informacyjną o dostępie 

do książek elektronicznych Ibuk Libra. W ramach swojej działalności pracownicy sekcji zostali 

zaangażowani w organizację ogólnopolskiej konferencji Biblioteki Uniwersyteckiej 

poświęconej użytkownikom systemu bibliotecznego Aleph. Przygotowali oraz przeprowadzili 

kampanię promocyjną w mediach i mediach społecznościowych 11 wystaw, które miały 

miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej. Ponadto opublikowali w „Bibliotekarzu Warmińsko-

Mazurskim” i „Wiadomościach Uniwersyteckich” 6 artykułów dotyczących imprez 

kulturalnych odbywających się w Bibliotece. Zadaniem sekcji jest sporządzanie fotorelacji z 

wydarzeń, które mają miejsce na terenie Biblioteki; w roku sprawozdawczym przygotowano 

35 takich fotorelacji. Pracownicy sekcji zajmowali się oprowadzaniem polskich i 

zagranicznych wycieczek po budynku Biblioteki (łącznie sześć wycieczek). Ponadto 

pracownicy Sekcji Promocji zajmują się promocją i współorganizacją wybranych wydarzeń 

ogólnopolskich, takich jak Noc Bibliotek, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek oraz Tydzień 

Otwartej Nauki. Współuczestniczą w przygotowaniu imprez naukowych i kulturalnych 

organizowanych przez UWM: Dni Nauki i Sztuki, Dzień Otwartych Drzwi UWM czy Noc 

Biologów. Ze względu na braki kadrowe Katarzyna Bikowska oraz Elżbieta Stawska 

uczestniczyły w dyżurach popołudniowych w Kolekcji Nauk Społecznych, natomiast Maciej 

Rynarzewski wspierał dyżury w Oddziale Zbiorów Specjalnych. Katarzyna Bikowska wspólnie 

z Elżbietą Stawską obsługują profil Biblioteki Uniwersyteckiej w mediach społecznościowych.  

 

Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN) otrzymał Świadectwo Stosowania Systemu 

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

27001:2014-12. Audyt Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbył się w dniu 4 października 

2018 r. 28 czerwca 2018 r. przeprowadzono także coroczny audyt wewnętrzny SZBI. 

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 47 337 (Polskie Normy oraz Polskie Normy oryg. w jęz. angielskim). 

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

papierowej. Normy otrzymują ujednolicone sygnatury i tworzony jest dla nich inwentarz 

elektroniczny. Katalog elektroniczny Biblioteki Uniwersyteckiej sukcesywnie wzbogacany jest 

o opisy bibliograficzne polskich norm.  
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 W 2018 r. udostępniono 556 norm. Punkt odwiedziło 239 osób; udzielono 113 

odpowiedzi na zapytania informacyjne. 

 Od 12 kwietnia 2018 r. PIN działa w nowej lokalizacji, w ramach Oddziału Zbiorów 

Specjalnych. 

  

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.). 

W skład zbiorów zgromadzonych w OIP wchodzi: 203 książki, 22 wol. czasopism, 563 

CD-ROM-ów. W 2018 r. ośrodek odwiedziło 7 czytelników, udzielono 15 odpowiedzi na 

zapytania informacyjne. Pracownik OIP prowadził indywidualne szkolenia dotyczące 

korzystania z baz danych Urzędu Patentowego, służył pomocą także czytelnikom 

korzystającym z Punktu Informacji Normalizacyjnej oraz został włączony do tworzenia bazy 

danych z zakresu patentów i praw ochronnych UWM w Olsztynie w systemie POL-on. Od 12 

kwietnia 2018 r. Ośrodek Informacji Patentowej działa w ramach Oddziału Zbiorów 

Specjalnych. W tym samym czasie nastąpiła zmiana na stanowisku osoby opiekującej się OIP. 

Do 12 kwietnia 2018 r. OIP prowadziła mgr Agnieszka Dunalska-Blitek, obecnie opiekuje się 

nim mgr Anna Leś. 

 

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

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

w ramach Oddziału działają także Punkt Informacji Normalizacyjnej oraz Ośrodek Informacji 

Patentowej. 

Kolekcje przechowywane w Oddziale Zbiorów Specjalnych (stan na 31 grudnia 2018 r.): 

 Książki  37 735 wol. 

 Czasopisma     4 616 tomów 

                                                                               1 440 zeszytów 

 Dokumenty elektroniczne      2 048 jedn. 

 Dokumenty audiowizualne                       93 jedn. 

 Dokumenty kartograficzne         678 jedn. 

 Kasety Video                                     328 jedn. 

 Normy                                                      19 042 jedn. 

 Nuty                                      67 vol. 

 Płyty winylowe             743 jedn. 

 Rękopisy             3 350 vol. 

 Stare druki                                                                169 vol.  

 Łącznie 70 322 jednostek (w tym zbiory specjalne – 26 468 jednostek) 

  

Ze zbiorów skorzystało 5 905 czytelników; łącznie udostępniono 10 255 jednostek (w tym 1235 

jedn. zbiorów specjalnych). Pracownicy Oddziału współpracowali z Muzeum Warmii i Mazur 

w przygotowaniu wystawy „W służbie niepodległości. Telegramy patriotyczne 1895-1939”, 

zorganizowanej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pracownik 

Oddziału dr Anna Bujko wspólnie z innymi pracownikami Biblioteki przygotowała wniosek do 
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MNiSW o dofinansowanie z DUN następujących zadań: 

- reewidencja unikatowych czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie; 

- rozbudowa katalogu elektronicznego o rekordy analityczne wydawnictw uczelnianych UWM, 

Akademii Rolniczo-Technicznej oraz Wyższej Szkoły Rolniczej; 

- digitalizacja, scalenie i udostępnienie oraz stworzenie bazy bibliograficznej pierwszego 

w Polsce katolickiego czasopisma naukowego „Studia Warmińskie”.  

W oddziale prowadzone są prace dotyczące porządkowania zbiorów oraz opracowania 

retrospektywnego. Rozpoczęto prace nad pełnym skatalogowaniem zbioru dokumentów 

elektronicznych i ustawienia ich w układzie dziedzinowym. Zbiory audiowizualne BU są 

popularyzowane w ramach projektu „Biblioteka Kulturalna”, który prowadzi mgr Katarzyna 

Bikowska z Sekcji Promocji.  

 

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego działa w ramach 

Oddziału Zbiorów Specjalnych, a rozpoczęła działalność 9 marca 2009 r. Udostępnia ona 

publikacje dotyczące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz 

materiały dydaktyczne i wydawnictwa UWM.  

21 stycznia 2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Wojewódzką Biblioteką 

Publiczną w Olsztynie a Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim o utworzeniu klastra 

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 różnorodności, ponadto wspieranie działalności dydaktycznej i 

edukacyjnej. Zgodnie z treścią porozumienia zasoby Biblioteki Cyfrowej UWM zostały 

włączone do Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej (WMBC). Od początku 2017 r. 

Biblioteka Cyfrowa UWM działa w ramach Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej. 

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. w WMBC dostępnych było 2 776 publikacji zbiorów 

Biblioteki UWM; w 2018 r. przybyło 67 publikacji. Oddział Zbiorów Specjalnych stale 

współpracuje z Archiwum i Muzeum Uniwersyteckim, digitalizując zasób Akademickiego 

Zespołu Sportowego i Akademickiego Klubu Turystycznego. Stronę Warmińsko-Mazurskiej 

Biblioteki Cyfrowej odwiedziło w okresie sprawozdawczym 288 950 użytkowników. 

 

Stanowisko próżniowej komory fumigacyjnej obsługiwane jest przez dwóch pracowników 

(Oddziału Magazynów i Oddziału Wypożyczalni). W 2018 r. prowadzono dezynfekcję druków 

i archiwaliów pochodzących z trzech źródeł: 

1. Materiały własne Biblioteki: 

• książki i czasopisma z zasobu magazynowego przeznaczone do opracowania 

retrospektywnego, 

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

• pojedyncze woluminy z innych agend Biblioteki, 

• wybrane pozycje darów przyjętych przez Oddział Gromadzenia Zbiorów, 

• normy drukowane udostępniane w Punkcie Informacji Normalizacyjnej. 

2.  Akta Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji. 

3. Zbiory Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej 

Hosianum w Olsztynie. 
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4. Materiały powierzone przez podmioty zewnętrzne. 

 

Łącznie w 2018 r. wykonano 32 cykle dezynfekcyjne, w tym: 

• zbiory własne – 32 (ok. 225 mb książek, czasopism i norm), 

• akta Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji – 1 cykl (ok. 4 mb akt – 317.34 PLN 

brutto) 

• zbiory Biblioteki WSD Hosianum – 24 wol., 

• zlecenia podmiotów zewnętrznych – 3 zlecenia (łącznie 64 woluminy) – wartość 472,32 

PLN brutto. 

Zlecono i dozorowano wykonanie okresowych przeglądów serwisowych urządzeń służących 

do dezynfekcji chemicznej. Uzupełniono przeszkolenie pracowników obsługujących komorę 

w zakresie użytkowania butli z gazem technicznym. 

 

Komputeryzacja 

 

31 grudnia 2018 r. w sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej (bez Biblioteki 

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

315 stanowisk komputerowych: 156 dla bibliotekarzy i 159 dla użytkowników. Na 18 

stanowiskach użytkownicy mają ograniczony dostęp do Internetu, ale mogą korzystać z 

zasobów uniwersyteckich (domena uwm.edu.pl) lub zasobów PIN. W pomieszczeniu 

zajmowanym poprzednio przez Punkt Informacji Normalizacyjnej, utworzono dodatkową salę 

szkoleniowa na potrzeby Oddziału Informacji Naukowej (21 komputerów, w tym stanowisko 

osoby prowadzącej zajęcia). 

W ramach modernizacji sprzętu i aktualizacji oprogramowania zakupiono: 

• komputery – 19 sztuk, 

• 6 monitorów do systemu BMS, 

• bookcheck, 

• notebook, 

• filtry personalizujące do monitorów. 

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. aktualizacja oprogramowania, naprawa i konserwacja sprzętu, zmiany 

lokalizacji sprzętu, dostarczenie i wymiana materiałów eksploatacyjnych, 

rozwiązywanie na bieżąco problemów sprzętowych i softwarowych, doradztwo.  

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

a) zapewnienie funkcjonowania systemu bibliotecznego Aleph;  

b) zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów bibliotecznych: strona 

www, HAN, Primo; 

c) zapewnienie użytkownikom biblioteki dostępu do Internetu; 

d) utrzymanie i rozwój Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, 

audyt PIN;  

e) audyt bezpieczeństwa informacji w UWM; 
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f) ochrona danych osobowych; 

g) współpraca z NUKAT;  

h) utrzymywanie i doskonalenie systemu Expertus; 

i) przygotowanie sprzętu dla rekrutacji; 

j) nadzór nad funkcjonowaniem sal dydaktycznych i szkoleniowych; 

k) obsługa systemu kontroli dostępu budynku BU (zarządzanie 

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. 

W związku z wprowadzeniem Polityki Bezpieczeństwa Informacji w Uniwersytecie 

Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Zarządzenie Nr 36/2018 Rektora UWM) w Bibliotece 

Uniwersyteckiej podjęto następujące działania: 

1. Związane z funkcjonowaniem Punktu Informacji Normalizacyjnej – przegląd 

Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (zgodnie z normą ISO/IEC 

27001: 2014-12). 

2. Współpraca z uczelnianym zespołem audytowym UWM. 

3. Współpraca w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych z Administratorem 

Bezpieczeństwa Informacji UWM.  

4. Realizacja zadań związanych z RODO i wdrażaniem Polityki Bezpieczeństwa 

Informacji UWM. 

 

Rada Biblioteczna 

 

W 2018 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady Bibliotecznej (21 marca oraz 5 grudnia). 

Na posiedzeniach Rady zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności Biblioteki 

Uniwersyteckiej, dyskutowano nad problemami związanymi z polityką gromadzenia zbiorów, 

prenumeratą czasopism oraz funkcjonowaniem bazy bibliograficznej Expertus. W dniu 21 

marca 2018 r. przedstawiono sprawozdanie z działalności Biblioteki za rok 2017 oraz plany 

działalności Biblioteki Uniwersyteckiej na rok 2018, opiniowano kandydatury bibliotekarzy 

wytypowanych do odznaczeń uczelnianych. Członkom Rady Bibliotecznej zostały 

przedstawione do zaopiniowania kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu bibliotekarzy 

dyplomowanych oraz warunki ich zatrudniania i awansowania. Na posiedzeniu Rady 

Bibliotecznej zaprezentowano propozycję zakupu źródeł elektronicznych trzech dostawców: 

konsorcjum archiwalnych czasopism JSTOR, baza czasopism wydawnictwa De Gruyter oraz 

cyfrowa biblioteka internetowa NASBI. Dnia 5 grudnia 2018 r. na posiedzeniu Rady 

przedstawiono i zaopiniowano sprawozdanie z działalności Wewnętrznego Systemu 

Zapewniania Jakości Kształcenia, kandydatury bibliotekarzy dyplomowanych do awansu na 

stanowisko starszego kustosza dyplomowanego oraz kandydatury bibliotekarzy do odznaczeń 

państwowych.  
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1. Wybrane wydarzenia w Bibliotece w 2018 r. 

 

Styczeń  

• 9 stycznia – wystawa pt. Z bogactwa umysłu Buddyjskiego Ośrodka Medytacyjnego w 

Olsztynie, 

• 9 stycznia – wystawa fotografii Studenckiej Agencji Fotograficznej Jamnik pt. Święta 2017 

• 12 stycznia – Noc biologów: gra terenowa "Tajemnica moli książkowych w Bibliotece”, 

• 25 stycznia – spotkanie noworoczne olsztyńskiego koła członków Stowarzyszenia 

Bibliotekarzy Polskich.  

Luty  

• 1 lutego – wystawa pt. Mongolia: bogowie... demony... prorocy.. dr. Bolesława Uryna (V 

Dni Seweryna Pieniężnego), 

• 1 lutego – wystawa pt. Podwodna Indonezja Alicji i Janusza Dramińskich, Firma 

DRAMINSKI (V Dni Seweryna Pieniężnego), 

• 3 lutego – Minikonwent gier towarzyskich Gamegrinder w Bibliotece, 

• 20 lutego – wystawa fotografii dotyczących kariery sportowej Mariana Bublewicza. 

Marzec 

• rozpoczęto czteromiesięczne badania ankietowe: Badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki 

Uniwersyteckiej UWM, 

• zainaugurowano kolejny sezon spotkań kulturalnych z cyklu Biblioteka Podróżnika – wiosna 

2018, 

• w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ks. dr Tomasz 

Garwoliński, kierownik Biblioteki Wydziału Teologii i  dyrektor Biblioteki WSD MW 

"Hosianum", został Bibliotekarzem Roku 2017 Warmii i Mazur. 

Kwiecień 

• 6 kwietnia w ramach Drzwi Otwartych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pracownicy 

BU oprowadzali przyszłych studentów po budynku Biblioteki, 

• przeprowadzono badania oceny skuteczności promocji Biblioteki Uniwersyteckiej UWM 

w Olsztynie. Celem badania była ocena efektywności strategii promocyjnych 

wykorzystywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie oraz porównanie jej 

z wynikami analizy przeprowadzonej wśród bibliotekarzy bibliotek uniwersyteckich w Polsce,  

• 9 kwietnia – wystawa pt. Niebieską myślą malowane, przygotowana przez uczniów 

z Zespołu Placówek Edukacyjnych oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia 
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"Wyjątkowe serce" w Olsztynie, przy współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych 

UWM, 

• 12 kwietnia – Punkt Informacji Normalizacyjnej oraz Ośrodek Informacji Patentowej został 

przeniesiony do Oddziału Zbiorów Specjalnych. 

Maj 

• 7 maja – wystawa pt. Madonny świata z Muzeum Misyjno-Etnograficznego Księży 

Werbistów w Pieniężnie, 

• 8-11 maja – w ramach XV Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem (Do)Wolność 

Czytania zorganizowano szereg imprez kulturalnych promujących czytelnictwo, 

• 11 maja – wystawa pt. INSTYTERDUCE grupy artystycznej Solife’ys oraz wykładowców 

i artystów związanych z Instytutem Sztuk Pięknych UWM, 

• 14 maja – Mobile Photo Trip w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, w ramach cyklu spotkań 

fanów fotografii mobilnej, 

• 16 maja – w ramach Bibliotecznego Forum „W drodze do Sztuki” dr hab. Jan Połowianiuk 

zaprezentował życie i twórczość Piotra Czajkowskiego. 

Czerwiec 

• 9 czerwca – konwent gier planszowych Gamegrinder w ramach Ogólnopolskiej Nocy 

Bibliotek, 

• konwersja danych bibliograficznych oraz bazy użytkowników z systemu MAK (Biblioteka 

Wydziału Teologii oraz Hosianum) do systemu bibliotecznego Aleph, 

• 28 czerwca – wystawa pt. Wielokulturowy pejzaż Polski: Tatarzy, Żydzi, Prawosławni, 

Staroobrzędowcy, przygotowana w ramach realizacji projektu naukowo-artystycznego przez 

Studenckie Koło Naukowe Historii Sztuki "Art", działające na Wydziale Sztuki UWM. 

Lipiec – wrzesień 

• 14 lipca zmarł w wieku 95 lat dr Witold Rumszewicz, dyrektor Biblioteki Głównej ART 

w latach 1972-1983. 

• pracownicy Oddziału Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism służyli pomocą 

pracownikom naukowym UWM w zakładaniu kont w systemie ORCID oraz w transferze 

danych z baz SCOPUS, WoS i Expertus do ORCID, 

• Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie wydała monografię pokonferencyjną Ewolucja 

nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki, 

• 6 września – wystawa pt. Ojcowie niepodległości, zorganizowana przez IPN Oddział 

w Białymstoku, 
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• 13 września – w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie odbyła się ogólnopolska 

konferencja użytkowników systemu bibliotecznego Aleph, 

• 26 września – w ramach 16. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki pracownicy Biblioteki 

prowadzili warsztaty "Graj i odkrywaj przyrodę". 

Październik 

• 4 października – wystawa pt. Stupy – drogowskazy oświecenia, zorganizowana w ramach 

IV Festiwalu Kultury Buddyjskiej w Olsztynie „Przestrzeń umysłu”, 

• 14 października – wernisaż członków grupy A*R*T – Artystycznej Rezerwy Twórczej; swój 

dorobek artystyczny zaprezentowali pracownicy oraz emeryci UWM: m.in. obrazy olejne, 

akwarele, rysunek, grafikę, rzeźby, ceramikę, haft, a także po raz pierwszy ikony, 

• 22 października – zainaugurowano obchody Tygodnia Otwartej Nauki.  

Listopad – grudzień 

• 5 grudnia – choinka w formie kolażu, prezentującego najważniejsze wydarzenia UWM 

w Olsztynie z okazji jubileuszu XX-lecia Uczelni. 

 

 

2. Publikacje  

 

2.1. Publikacje recenzowane 

 

• Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki, pod red. 

Scholastyki Baran, Katarzyny Bikowskiej, Olsztyn: Biblioteka Uniwersytecka 

UWM, 2018, 400 s. 

• Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Wstęp, w: Ewolucja nowych przestrzeni 

bibliotecznych. Od założeń do praktyki, pod red. Scholastyki Baran, Katarzyny 

Bikowskiej, Olsztyn: Biblioteka Uniwersytecka UWM, 2018, s. 9-11. 

• Baran Scholastyka: Dziesięć lat doświadczeń z „przestrzenią biblioteczną”na 

przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, w: Ewolucja nowych 

przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki, pod red. Scholastyki Baran, 

Katarzyny Bikowskiej, Olsztyn: Biblioteka Uniwersytecka UWM, 2018, s. 123-140. 

• Baran Scholastyka, Lutsyk Ludmiła, Levytska Larysa: "Przegląd Weterynarski" 

("Przegląd Weterynaryjny") jako odzwierciedlenie medycyny weterynaryjnej, nauki 

i edukacji, „Forum Bibliotek Medycznych” 2017, R. 10, nr 2 (20), s. 226-237. 

• Ludmiła O. Lutsyk, Baran Scholastyka, Levytska Larysa: Istoriâ Biblioteky 

L’vivs’koji akademiji veterynarnoji medycyny : avstrijs;kyj i pol’s’kyj periody (1881–

1944 roky), Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine 

and Biotechnologies, 2018, nr 20 (86). 
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• Bikowska Katarzyna: Public Relation 2.0 na przykładzie analizy profili bibliotek 

uniwersyteckich na portalu społecznościowym Facebook, w: Biblioteka w chmurze czy 

chmury nad biblioteką?, pod red. Tomasza Piestrzyńskiego i Justyny Jerzyk-

Wojteckiej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018. s. 71-94. 

• Bikowska Katarzyna: Biblioteczna strefa komfortu – przestrzeń społeczna w 

Bibliotece Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, w: Ewolucja nowych przestrzeni 

bibliotecznych. Od założeń do praktyki, pod red. Scholastyki Baran, Katarzyny 

Bikowskiej, Olsztyn: Biblioteka Uniwersytecka UWM, 2018, s. 321-342. 

• Bikowska Katarzyna: Inbound marketing w bibliotece, „Forum Bibliotek 

Medycznych” 2017, R.10, nr 1 (19), s. 158-172. 

• Garwoliński Tomasz: Druki medyczne z XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki 

Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, 

„Forum Bibliotek Medycznych” 2017, R. 10, nr 1 (19), s. 252-281. 

• Garwoliński Tomasz: Motyw miasta w sztuce introligatorskiej stosowanej w starych 

drukach na podstawie wybranych przykładów ze zbiorów Biblioteki Wyższego 

Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, „Fides. 

Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 2018, nr 1, s. 49-74. 

• Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych 

„Fides” (Toruń, 4-5 września 2017 roku), „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 

2018, nr 1, s. 237-239. 

• Garwoliński Tomasz: Protokół z XXIII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek 

Kościelnych „Fides” (Toruń, 5-7 września 2017 roku), „Fides. Biuletyn Bibliotek 

Kościelnych” 2018, nr 1, s. 240-243. 

• Garwoliński Tomasz: Ślady artystycznej i pisarskiej działalności ks. Tomasza Tretera 

w zabytkowym księgozbiorze Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie, „Fides. Biuletyn 

Bibliotek Kościelnych” 2018, nr 2, s. 9-37. 

• Garwoliński Tomasz: Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych 

„Fides” (Katowice , 15-16 lutego 2018 roku), „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych” 

2018, nr 2, s. 249-251. 

• Maćkiewicz Katarzyna: Przestrzeń naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej UWM, w: 

Ewolucja nowych przestrzeni bibliotecznych. Od założeń do praktyki, pod red. 

Scholastyki Baran, Katarzyny Bikowskiej, Olsztyn: Biblioteka Uniwersytecka UWM, 

2018, s. 367-381. 

• Ilya Dementev: „Wszystko ma swój czas”. Luteranizm w Obwodzie Kaliningradzkim 

(od roku 1945 po lata współczesne), z języka rosyjskiego przetłumaczyli Ołeś Herasym 

i Małgorzata Szymańska-Jasińska, w: W 500-lecie Reformacji (1517–2017). Z 

dziejów Kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich i Książęcych. 

Tereny dawnych Prus Książęcych, red. Jarosław Kłaczkow, Grzegorz Jasiński, Piotr 

Birecki, Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2017, s. 719–768. 

• Janusz Jasiński: Migawki w życia mojego, Dąbrówno 2017, 127 s. (redakcja i indeksy 

Małgorzata Szymańska-Jasińska). 



21 

 

• Mazurzy wobec wiary i Kościoła w XIX wieku. Ewangelicyzm w relacjach duchownych 

i nauczycieli, tłumaczenie, wstęp i opracowanie Grzegorz Jasiński i Małgorzata 

Szymańska-Jasińska, Dąbrówno 2018, 260 s. 

 

2.2. Publikacje nierecenzowane: 

• Bikowska Katarzyna: Choinka origami w bibliotece UWM, „Wiadomości 

Uniwersyteckie” 2018, nr 1, s. 31. 

• Bikowska Katarzyna: (Do)wolność czytania, „Wiadomości Uniwersyteckie” 2018, nr 

6-7, s. 32. 

• Bikowska Katarzyna: Mole w Bibliotece?, "Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski" 2018, 

nr 1/2, s. 35-41. http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2018_1-2.pdf 
• Zieliński Przemysław: Czytelnictwo kryminałów w Bibliotece Uniwersyteckiej 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, „Bibliotekarz Warmińsko-

Mazurski” 2018, nr ½, s. 12-16. http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2018_1-2.pdf  
 

3. Udział aktywny w konferencjach naukowych 

 

• Baran Scholastyka, Bujko Anna – Międzynarodowa konferencja naukowa „Książka, 

prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II 

Rzeczypospolitej”, tytuł referatu „Przegląd Weterynaryjny” jako przejaw polskiego 

środowiska weterynaryjnego (nie tylko o weterynarii), Warszawa 9-10 maja 2018 r., 

• Baran Scholastyka, Osiecka-Murawa Jolanta – Ogólnopolskie Seminarium 

Naukowe Bibliotek Uczelni Wyższych „ROL-BIB 2018” „Rola Bibliotek w strategii 

zarządzania wiedzą w Uczelni”, tytuł referatu Korzyści płynące z połączenia bazy 

Bibliografii publikacji pracowników UWM w Olsztynie z Arkuszem Oceny Okresowej 

Nauczyciela Akademickiego (AONA), Wrocław 24-25 września 2018 r., 

• Bikowska Katarzyna – Konferencja Polskiej Grupy Użytkowników systemu Aleph 

„PolAleph”, tytuł referatu Preferencje wyszukiwania on-line – wyniki ogólnopolskiego 

badania użytkowników systemu Aleph, Biblioteka Uniwersytecka UWM, Olsztyn 13 

września 2018 r., 

• Garwoliński Tomasz – Ogólnopolska konferencja „Z dziejów książki i prasy. Przegląd 

stanu badań za lata 2015-2018”, tytuł referatu Multidyscyplinarne badania zapisków 

Mikołaja Kopernika w starych drukach Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie w latach 

2014-2016, Bydgoszcz – Ostromecko 23-24 kwietnia 2018 r., 

• Garwoliński Tomasz – III Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza Zbiory 

Polskie, tytuł referatu Charakterystyka opraw starych druków Biblioteki „Hosianum” 

w Olsztynie, Toruń 13-14 grudnia 2018 r., 

• Krogulska-Krysiak Monika – Ogólnopolska konferencja POLBiT „Bibliotekarz 

dziedzinowy w bibliotece akademickiej”, tytuł referatu Bibliotekarz dziedzinowy w 

strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie, Warszawa 16 maja 2018 r., 

• Maćkiewicz Katarzyna – Pomorska Konferencja Open Science „Kierunek – Otwarta 

Nauka”, Gdańsk 26-27 września 2018 r. 

 

 

http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2018_1-2.pdf
http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2018_1-2.pdf
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                                    Opracowała dr inż. Scholastyka Baran, dyrektor Biblioteki. 

 

 

 

 


