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       Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2019 

 

 

W 2019 r. Biblioteka Uniwersytecka rozpoczęła dwudziesty rok swojej działalności 

jako Biblioteka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dwunasty 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 2019 r. strukturę Biblioteki tworzyły następujące oddziały i sekcje: 

Oddział Gromadzenia Zbiorów – mgr Agnieszka Obrębska, 

Oddział Opracowania Zbiorów – mgr Beata Anek-Kucharek, 

Oddział Opracowania Retrospektywnego – mgr Wiesława Olkowska, 

w tym Sekcja Zasobu Czasopism – mgr Dorota Wolska, 

Oddział Kontroli Zbiorów – 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 (wraz z Punktem Informacji Normalizacyjnej i 

Ośrodkiem Informacji Patentowej) – mgr Małgorzata Szymańska-Jasińska, 

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 (7263 wol./jedn. wpisanych do bazy) i Biblioteka 

Wydziału Teologii (8 287 wol.) oraz Biblioteka zamiejscowego Wydziału Studiów 

Technicznych i Społecznych w Ełku (837 wol.). Istnieje również jedna biblioteka instytutowa 

– Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych, posiadająca 11 309 wol. wpisanych do bazy, oraz 22 

biblioteki zakładowe. Stan księgozbioru bibliotek zakładowych na koniec okresu 

sprawozdawczego wynosił 35 250 vol. W roku 2019 do bibliotek zakładowych zakupiono 105 

vol. (wydawnictwa zwarte-11 vol., ciągłe- 80 vol. oraz zbiory specjalne -14 vol.)W roku 

sprawozdawczym Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie otrzymała z Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego środki finansowe na działalność upowszechniającą naukę – 

DUN na realizację następujących zadań: 

• Reewidencja unikatowych czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zadanie finansowane w ramach umowy 832/P–

DUN/2019. 
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• Rozbudowa katalogu elektronicznego o rekordy analityczne wydawnictw uczelnianych 

(Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Akademii Rolniczo-Technicznej i Wyższej 

Szkoły Rolniczej) – zadanie finansowane w ramach umowy 832/P–DUN/2019. 

•  Digitalizacja, scalenie i udostępnienie oraz stworzenie bazy bibliograficznej 

pierwszego w Polsce katolickiego czasopisma naukowego "Studia Warmińskie" – 

zadanie finansowane w ramach umowy 832/P–DUN/2019. 

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 2019 r. liczył 130 osób. W powyższej liczbie 130 osób uwzględnionych zostało 8 osób 

przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich lub urlopach rodzicielskich oraz 1 

osoba na rocznym urlopie bezpłatnym, tak więc faktycznie w Bibliotece Uniwersyteckiej  

pracowało 121 osób. W okresie sprawozdawczym odeszły na emeryturę 4 osoby: mgr inż. Ewa 

Bednarska (styczeń 2019 r.), mgr Elżbieta Usowicz (sierpień 2019 r.), mgr Barbara 

Bieranowska (grudzień 2019 r.) oraz mgr Danuta Kołodziej (grudzień 2019 r.). W zespole 

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

stanowiska bibliotekarza dyplomowanego. 91 osób pracuje na stanowisku kustosza, 18 osób na 

stanowisku starszego bibliotekarza, 6 osób na stanowisku bibliotekarza. W 2019 r. w grupie 

bibliotekarzy dyplomowanych na stanowisko starszego kustosza dyplomowanego awansowały 

2 osoby (dr inż. Katarzyna Maćkiewicz, ks. dr Tomasz Garwoliński), natomiast na stanowisko 

kustosza dyplomowanego jedna osoba (mgr Katarzyna Bikowska). W grupie bibliotekarzy 

awans uzyskały 24 osoby: 23 osoby na stanowisko kustosza oraz 1 osoba na stanowisko 

starszego bibliotekarza. 

W Bibliotece Uniwersyteckiej pracowały 124 osoby, 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, jedna osoba ma otwarty przewód doktorski na UMK w Toruniu; 103 osoby 

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

wykształcenie.   

     W roku sprawozdawczym dwóch pracowników Biblioteki uzupełniało swoje wykształcenie 

na studiach podyplomowych. Pracownicy uczestniczyli też w 28 szkoleniach, warsztatach lub 

tematycznych spotkaniach roboczych oraz w grupowych szkoleniach przeprowadzonych online 

(łącznie 148 osób).  

W 2019 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej praktykę zawodową (technik informatyk) 

odbyły dwie osoby z Technikum Ekonomicznego w Olsztynie. Pracownicy wygłosili 10 

referatów na konferencjach ogólnopolskich (łącznie 5 osób), opublikowali 16 artykułów. Na 

terenie Biblioteki Uniwersyteckiej przygotowano 9 wystaw, natomiast w Bibliotece Wydziału 

Teologii zaprezentowano 2 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. 
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Zbiory 

Studenci i pracownicy naukowi korzystali ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, 

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

274 016 woluminów (161 666 wol. książek, 104 396 wol. czasopism, 332 inkunabuły i 7 622 

starych druków).  

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

na dzień 31 grudnia 2019 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 2016–2019 

 

 

Lata 

Nabytki Ubytki  

Stan 

na 

31.12 

 

Druki 

zwarte 

 

Zbiory 

specjalne 

 

Czasopisma 

 

Razem 

 

Druki 

zwarte 

 

Zbiory 

specjalne 

 

Czasopisma 

 

Razem 

 

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 

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

054 

                                              

Po uwzględnieniu liczby jednostek ubytkowanych zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej 

wzrosły o 10 467 wol./jedn. (w 2018 r. wzrost wynosił 13 834 wol./jedn.). 

Nowy zasób książek pochodził przede wszystkim z zakupu – 6 270 wol. (w tym z 

grantów pracowników naukowych – 210 wol. oraz dla bibliotek zakładowych 11 wol.), 

wymiany (656 wol.) i darów (4 192 wol.). Biblioteka prowadziła wymianę z 56 instytucjami 

(40 krajowymi i 16 zagranicznymi). Dla celów wymiany zakupiono 353 wol. książek i 445 wol. 

czasopism. 

W roku sprawozdawczym zakończono selekcję gazet codziennych z zasobu Biblioteki 

zgodnie z Polityką Zarządzania Zbiorami Bibliotecznymi. Zainwentaryzowano wydawnictwa 

zwarte i ciągłe otrzymane od Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego (egzemplarz obowiązkowy). 

Sporządzono spis czasopism przekazanych przez Bibliotekę Polskiego Towarzystwa 

Parazytologicznego. Kontynuowano prace mające na celu uporządkowanie Polskich Norm 

w formie papierowej: normy otrzymują ujednolicone sygnatury i tworzony jest dla nich 
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inwentarz elektroniczny. Rozpoczęto prace nad inwentaryzacją przekazanych w darze książek 

prof. Stanisława Pikulskiego. Ponadto prowadzono prace porządkowe związane z 

czasopismami okazowymi oraz dubletami periodyków. 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej i wszystkich jej filii 

liczyły łącznie 1 073 054 wol./jedn. 

W rozbiciu na rodzaje dokumentów zbiory obejmowały: 

 – wydawnictwa zwarte  816 841 wol. 

 – czasopisma   191 559 wol. 

 – zbiory specjalne  64 654 jedn. 

Do tego dochodzą źródła elektroniczne udostępniane w ramach licencji krajowej: 

EBSCO, Elsevier, Nature i Science, Scopus, Springer, Web of Science i Wiley – 41 083 

oryginalnych tytułów czasopism oraz platformy książek elektronicznych, oferujące dostęp do 

234 720 pozycji (licencja krajowa oraz licencje zakupione przez Bibliotekę). 

Liczba tytułów czasopism drukowanych bieżących pochodzących z prenumeraty, 

wymiany i darów wynosiła 1 203. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela: 

 

Tab. 2: Liczba tytułów czasopism nabytych w r. 2019     

Strefa 

pochodzenia 

Źródło wpływu Razem 

Prenumerata Wymiana Dary 

Polskie 621 128 342 1 091 

Zagraniczne 79 18  15 112 

Razem 700 146 357 1203 

 

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

omawianym okresie sprawozdawczym o 151 tytułów w stosunku do r. 2018. Zarejestrowano 

mniejsze wpływy zarówno z prenumeraty, jak i wymiany oraz darów. Niektóre tytuły 

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

zakończyło wydawanie tytułu. 

 

W roku budżetowym 2019 wydano w sumie (ze środków dydaktycznych Uczelni, grantów) 

na zbiory Biblioteki i oprogramowanie 1 332 378,88 zł (2018 r. – 1 193 266,87 zł), w tym 

na: 

 zakup wydawnictw zwartych                                                           332 662,46 zł 

 zakup wydawnictw zwartych z grantów        27 009,46 zł 

 zakup zbiorów specjalnych                    5 770,81 zł 

            zakup zbiorów specjalnych z grantów                                                    200,81 zł 

 prenumeratę i zakup czasopism polskich                 120 970,46 zł 

 zakup polskich baz danych online               174 279,15 zł 

 prenumeratę i zakup czasopism zagranicznych drukowanych        241 237,40 zł  

 zakup zagranicznych pełnotekstowych baz danych             325 684,00 zł 

             zakup multiwyszukiwarki Primo                                                      74 557,25 zł 

            zakup systemu HAN                   30 007,08 zł 

                  Razem         1 332 378,88 zł 
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Kwota ta jest o 139 112,01 zł większa w porównaniu do r. 2018. W r. 2019 więcej środków 

przeznaczono na zakup zagranicznych pełnotekstowych baz danych (o 99 432 zł), natomiast 

wydatki na pozostałe zasoby biblioteczne oraz oprogramowanie zostały utrzymane na poziomie 

zbliżonym do roku 2018. W roku 2019 z refundowania czasopism zagranicznych pochodzących 

z prenumeraty wycofała się Polska Akademia Nauk. 

Wartość wydawnictw zwartych i zbiorów specjalnych otrzymanych w darze wynosiła 

95 234,50 zł, z wymiany 22 149,00 zł.  Wartość otrzymanych czasopism wyniosła 

odpowiednio: z daru – 21 690,00 zł, z wymiany – 18 150,00 zł (czasopisma na wymianę 

zakupiono za 8 510,00 zł). W sumie wydawnictwa zakupione na wymianę (wyd. zwarte i 

czasopisma) kosztowały 24 174,00 zł. 

Biblioteka pozyskała kwotę 113 428,27 zł z opłat za przekroczenie terminu zwrotu 

książek. Z tego samego tytułu w ramach rekompensaty czytelnicy zakupili 87 wol. książek 

(o wartości 3 890,00 zł). Z tytułu wpłat za wydruki wpłynęło 4 737,22 zł. Za dezynfekcję 

zbiorów przeprowadzoną w próżniowej komorze fumigacyjnej pozyskano kwotę 8 632,14 zł 

oraz za usługi digitalizacyjne (wykonanie skanów) pozyskano kwotę eus. W sumie Biblioteka 

Uniwersytecka w 2019 roku za usługi i opłaty z tytułu książek niezwróconych w terminie 

pozyskała: 133 353,88 zł. 

 

Opracowanie zbiorów 

W r. 2019 dodano do katalogu komputerowego 29 303 jednostki, w tym 15 590 egz. 

druków zwartych.  Na dzień 31 grudnia 2019 r. baza katalogu liczyła 573 366 rekordów 

bibliograficznych, w tym 522 209 to opisy wydawnictw zwartych, 35 072 – zbiory specjalne, 

12 600 – czasopisma, do których dołączonych było 1 204 842 egzemplarzy (w tym 114 134 

egz. Pochodzi z Biblioteki „Hosianum”). W bazach rekordów wzorcowych znajdowało się 715 

167 haseł (m.in. osobowych, rzeczowych, działowych). Dochodzi do tego 3 485 opisów prac 

doktorskich – cały ich zasób jest widoczny w katalogu komputerowym. 

Biblioteka współtworzy narodowy uniwersalny katalog NUKAT. W roku 

sprawozdawczym wprowadzono do niego 10 630 nowych rekordów bibliograficznych 

wydawnictw zwartych (w 2018 r. – 8 919), skopiowano zaś 14 837 rekordów bibliograficznych 

(w 2018 r. – 20 361). Utworzono 8 536 nowych haseł wzorcowych. Od marca 2016 r. 

rozpoczęto wprowadzanie do NUKAT nowych rekordów analitycznych, w r. 2019 

wprowadzono 3 630 takich rekordów. Kontynuowano prace przy katalogowaniu wydawnictw 

normalizacyjnych, w ciągu roku utworzono 580 rekordów bibliograficznych z opisami norm. 

W analizowanym okresie sprawozdawczym do NUKAT wprowadzono 288 opisów 

wydawnictw ciągłych. 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. 2019 

zmodyfikowano w bazie bibliograficznej 13 957 opisów. Kontynuowano rozpoczęte w 2012 r. 

prace nad ewidencją czasopism.  

31 grudnia 2019 r. w bazie komputerowej zarejestrowanych było 108 282 egz./zesz. 

czasopism i 900 438 egz. druków zwartych – o 16 263 wol. więcej niż w 2018 r. (w tym 114 134 
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książek Biblioteki „Hosianum”), a lokalizacja egzemplarzy książek kształtuje się m.in. 

następująco: 

 Magazyn     – 466 678 wol.  

 Kolekcja Dydaktyczna   – 156 075 wol. 

 Kolekcja Nauk Humanistycznych  –   30 197 wol. 

 Kolekcja Nauk Społecznych   –   38 288 wol. 

 Kolekcja Nauk Przyrodniczo-Technicznych –   33 731 wol. 

 Oddział Zbiorów Specjalnych  –   36 791 wol. 

 Wraz z retrospektywnym opracowaniem zbiorów prowadzone są prace porządkowe 

w magazynie Biblioteki, w którym przechowywanych jest 466 678 egz. książek i 159 546 

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

zasobu elektronicznego 16 263 wol. książek oraz 18 101 jednostek czasopism.  

 

Udostępnianie 

 

W dniu 31 grudnia 2019 r. w bazie zarejestrowanych było 31 923 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 16 439 czytelników (odnotowano niewielki 

wzrost w stosunku do roku 2018 – o 546 użytkowników). W bazie czytelników aktywnych 

zarejestrowani byli przede wszystkim studenci stacjonarni – 12 887 i niestacjonarni – 1 412, 

pracownicy uczelni – 1 330, doktoranci – 363 oraz biblioteki korzystające z wypożyczalni 

międzybibliotecznej – 130. W ciągu całego okresu sprawozdawczego wydano 438 

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 234 362 wypożyczeń (na podobnym poziomie jak w 

roku 2018) oraz 155 735 zwrotów (w 2018 r. – 186 604). 

W gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej czytelnicy mają do dyspozycji 720 miejsc, 

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

w 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 134 016 czytelników, zaś biblioteki 

filialne – 15 930  (razem – 149 946)  Do tej liczby nie zostały wliczone odwiedziny „na 

antresoli” i w „ogrodzie zimowym”.  

Biblioteka udostępniła w czytelniach i na zewnątrz: 

 książki               302 032 wol. 

 czasopisma       70 707 wol. 

 zbiory specjalne                 2 384 jedn. 
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         razem            375 123 wol./jedn. 

 

Tab. 3: Udostępnione zbiory w r. 2019 

 Książki Czasopisma Zbiory 

specjalne 

Razem 

Biblioteka Uniwersytecka 

– udostępnienia na zewnątrz 

 

– udostępnienia na miejscu 

 

182 434 

 

97 048 

 

20 

 

57 337 

 

62 

 

1027 

 

182 516 

 

155 412 

337 928 

Filie 

– udostępnienia na zewnątrz 

 

– udostępnienia na miejscu 

 

6 935 

 

15 615 

 

0 

 

13 350 

 

208 

 

1 087 

 

7 143 

 

30 052 

37 195 

             Razem 302 032 70 707 2 384 375 123 

 

Należy do tego doliczyć zdalne wykorzystywanie źródeł elektronicznych, wyrażające 

się liczbą 793 283 pobranych dokumentów.  

W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępniono 337 928 wol./jedn. książek, czasopism 

i zbiorów specjalnych, a w filiach – 37 195. W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano 

nieznaczny spadek wykorzystanych materiałów bibliotecznych o 66 987 wol./jedn. Poza 

zbiorami drukowanymi użytkownicy BU mają możliwość korzystania ze źródeł 

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

odnotowano o 23 927 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    57 240    

 w Kolekcji Nauk Humanistycznych               26 976     

 w Kolekcji Nauk Przyrodniczo-Technicznych             20 018 

                   razem 104 234 

Kolekcję Dydaktyczną w 2019 r. odwiedziło 74 000 czytelników (dane na podstawie licznika 

bramki). 

W bibliotekach filialnych zanotowano następujące liczby udostępnionych wydawnictw:  

Biblioteka Wydziału Teologii     17 901 wol./jedn. 

Biblioteka Wydziału Sztuki                9 911 wol./jedn. 

Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych              9 383 wol./ jedn. 

                                                                        razem 37 195 wol./jedn. 

W 2019 r. w bibliotekach Wydziału Sztuki oraz Instytutu Nauk Politycznych wypożyczenia 

materiałów bibliotecznych kształtowały się na podobnym poziomie jak w r. 2018, natomiast 

wzrosła liczba wypożyczeń (o 3 650 egz.) w Bibliotece Wydziału Teologii. W 2018 r. została 

przeprowadzona konwersja zbiorów Biblioteki „Hosianum” do katalogu bibliotecznego BU. 
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Zbiory stały się bardziej widoczne dla użytkowników i być może stąd większe zainteresowanie 

nimi czytelników.  

 

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 

wpłynęły 2 072 zamówienia; po wyeliminowaniu pozycji znajdujących się w zbiorach bibliotek 

olsztyńskich, do bibliotek polskich i zagranicznych wysłano 2 099 zamówień (w tym 

zamówienia zawieszone z poprzedniego roku). Do bibliotek krajowych wysłano 1 953 

zamówienia, natomiast do bibliotek zagranicznych 146. Z łącznej liczby zamówień udało się 

zrealizować 1 793 (85%). 

Do bibliotek krajowych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wysłano 1 110 pozycji, 

do zagranicznych – 4. Zamówień ogółem było 1 275.  Dotyczą one książek, odbitek i skanów 

artykułów oraz plików elektronicznych. 

Biblioteka Uniwersytecka w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych 

współpracowała z 161 bibliotekami krajowymi i 13 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 2019 r. odwiedziło 30 010 osób, 

wykorzystując 57 368 wydawnictw (czasopism i wydawnictw informacyjnych). Pracownicy 

oddziału przeznaczyli 180 godzin na szkolenia i zajęcia dydaktyczne, w ciągu roku 

przeszkolono 1 400 osób (60 grup seminaryjnych). Ponadto dla pracowników Uniwersytetu 

przygotowano 490 raportów cytowań oraz wskaźniki cytowań.   

W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępniane są 67 (5 nowych) licencjonowane bazy 

danych, w tym: 

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

Kluwer), PBPE, PBLek, BazTech, LEX Omega, Legalis, NASBI, EMIS Emerging Markets 

Information Service, ibuk.pl, SIGMA-NOT.  

zagraniczne (53): 

•  Access Medicine; 

• Access Pediatrics; 

• Cambridge Journals (Kolekcja STM); 

• Clinical Key; 

• De Gruyter eJournal; 

• 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 
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Premier, Newspaper Source, Regional Business News, Agricola, ERIC, MEDLINE; 

European Views of the Americas: 1493 to 1750, Teacher Reference Center; 

• Emerald; 

• HeinOnline; 

• ISSN Online; 

• JoVE- Journal of Visualized Experiments 

• 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 41 083. 

Liczba książek elektronicznych (licencje) wynosi 234 720, w tym m.in.: 

● Access Medicine - 177; 

● Access Pediatrics - 37; 

● Clinical Key- 1052 

● EBSCO eBook Academic Subscription Collection – 171 260; 

●  ibuk.pl –  807; 

●  Knovel – 1 295; 

● Komentarze (Wolters Kluwer) – 2785; 

● Monografie (Wolters Kluwer) – 2008; 

● NASBI  – 1 216; 

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

● Lex Omega monografie – 2 517. 

 

Liczba logowań do licencjonowanych baz danych – 204 271  

● EBSCO eBook Academic Subscription Collection – 3 300; 

● EBSCOhost – 2 4100; 

● Emerald – 1 330; 

● EMIS Emerging Markets – 36 877; 
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● ibuk.pl – 32 300;  

● JCR – 3 107; 

● Knovel – 990; 

● Lex – 512 017; 

● ProQuest – 4 400; 

● Scopus – 22 701;  

● ScienceDirect – 49 100; 

● Web of Science – 26 066. 

 

Liczba ściągniętych dokumentów z licencjonowanych czasopism elektronicznych i 

pełnotekstowych baz danych – 793 283:  

▪ Cambridge Journals (Kolekcja STM) – 2 640; 

▪ De Gruyter – 3 402; 

▪ EBSCOhost – 11 280; 

▪ EBSCO eBook Academic Subscription Collection – 4 400;  

▪ Elsevier-Ebooks-Online – 2 734; 

▪ Emerald – 1 470; 

▪ EMIS Emerging Markets – 70 841 (stron);   

▪ IBUK Libra – 420 700 (strony); 

▪ Knovel – 3 158; 

▪ ProQuest – 3 438 (pdf-y) oraz 654 (abstrakty); 

▪ ScienceDirect – 125 755; 

▪ Scopus – 40 112 (abstrakty); 

▪ SpringerLink – 21 546; 

▪ Springer e-books – 53 106 (wzrost o 27 859); 

▪ Taylor&Francis – 6 831; 

▪ Wiley –Ebooks - Online – 18 742  

Liczba wyszukiwań – 380 655: 

▪ Cambridge Journals (Kolekcja STM) – 1 800; 

▪ EBSCOhost – 47 340; 

▪ EBSCO EBook Academic Subscription Collection – 6 700; 

▪ EMERALD – 1 600; 

▪ IBUK Libra – 35 800; 

▪ JCR – 8 547; 

▪ Knovel – 1 540; 

▪ ProQuest – 93 497; 

▪ ScienceDirect – 32 121; 

▪ Scopus – 44 731; 

▪ Taylor&Francis – 6 100; 

▪ Web of Science – 100 879. 

 

Najczęściej wykorzystywane bazy komputerowe w INiCzCz (pomoc pracowników oddziału 

przy korzystaniu z baz, ustalaniu strategii wyszukiwawczej): 
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▪ 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 13 baz (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 8 083 oraz zmodyfikowano 9 182 rekordów. Dr inż. 

Katarzyna Maćkiewicz w lutym i lipcu 2019 r. wyeksportowała dane bibliograficzne dotyczące 

sprawozdawczości jednostek z bazy Expertus do Polskiej Bibliografii Naukowej. Ponadto 

pracownicy oddziału służyli swoja pomocą dziekanom ds. nauki w przygotowaniu sprawozdań 

dotyczących Systemu Informacji o Nauce.  

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 modyfikują na bieżąco dostępne na stronie internetowej Biblioteki 

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 2 363 wol. książek (w ostatnim roku wpłynęło ich 

45), a czasopism 1 852 wol. Z baz danych CDE skorzystało 2 121 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 seminariach szkoleniowych sieci CDE w Gdańsku (18-20.02.2019 r.) oraz 

Florencji (2-4.12.2019 r.). Mgr Gierulska współtworzy stronę Biblioteki Uniwersyteckiej na 
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Facebooku w części poświęconej informacjom na temat CDE. 

 

Sekcja Promocji 

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

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

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

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

lokalnym, regionalnym i krajowym. W okresie sprawozdawczym opracowano i 

zaktualizowano informatory dotyczące zbiorów bibliotecznych, działalności oraz usług 

świadczonych przez BU. Pracownicy sekcji aktywnie włączyli się w obchody XX-lecia 

powstania UWM w Olsztynie. W 2019 r. na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej zorganizowano 

promocję książek Piotra Dzięciołowskiego Malują, rysują, rzeźbią konie oraz Zbigniewa 

Chojnowskiego Aktorstwo. Z dziennika Wiktora Sulkowskiego. Pracownicy sekcji od wielu lat 

prowadzą cykle spotkań pt. „Biblioteka kulturalna” oraz „Biblioteka podróżnika”. 

Przygotowali oraz przeprowadzili kampanię promocyjną w mediach i mediach 

społecznościowych 9 wystaw, które miały miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej. Ponadto 

opublikowali w „Bibliotekarzu Warmińsko-Mazurskim” i „Wiadomościach Uniwersyteckich” 

10 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 25 takich fotorelacji. Pracownicy sekcji zajmowali się 

oprowadzaniem polskich i zagranicznych wycieczek po budynku Biblioteki (łącznie sześć 

wycieczek). Ponadto zajmują się promocją i biorą udział w organizacji 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 11 grudnia 

2019 r. 11 czerwca 2019 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 21 704 jednostki (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 51 841 (Polskie Normy oraz Polskie Normy oryg. w jęz. angielskim). 

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

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

studentów UWM. W roku sprawozdawczym wydrukowano dozwolone fragmenty polskich 

norm dla 122 czytelników. 
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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.  

 W 2019 r. udostępniono 756 norm. Punkt odwiedziło 304 osoby (w stosunku do roku 

2018 nastąpił wzrost odwiedzin o 65 osób); udzielono 13 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 2019 r. ośrodek odwiedziło 9 czytelników, udzielono 14 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, 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 2019 r.): 

 Książki  36 791 wol. 

 Czasopisma     4 794 tomy 

                                                                               1 487 zeszytów 

 Dokumenty elektroniczne      2 163 jedn. 

 Dokumenty audiowizualne                      85 jedn. 

 Dokumenty kartograficzne         734 jedn. 

 Kasety Video                                     326 jedn. 

 Normy                                                      21 704 jedn. 

 Nuty                                     67 vol. 

 Płyty winylowe            743 jedn. 

 Rękopisy          3 479 vol. 

 Stare druki                                                             172 vol.  

 Łącznie 72 545 jednostek (w tym zbiory specjalne – 29 503 jednostki) 

  

Ze zbiorów skorzystało 4 470 czytelników; łącznie udostępniono 6 853 jednostki (w tym 1027 

jedn. zbiorów specjalnych). Pracownicy Oddziału w roku sprawozdawczym przygotowali dwie 
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wystawy: jedna prezentująca przekrój materiałów przechowywanych w OZS, druga 

poświęcona Mikołajowi Kopernikowi. Pracownik Oddziału dr Anna Bujko wspólnie z innymi 

pracownikami Biblioteki przygotowała wnioski do MNiSW o dofinansowanie z SON 

następujących zadań: 

• Rozbudowa katalogu o unikatowe kolekcje obcojęzyczne Biblioteki Uniwersyteckiej w 

Olsztynie.  

• Digitalizacja starych druków i inkunabułów z kolekcji biskupa warmińskiego Jana 

Dantyszka.  

Narodowe Centrum Nauki – Sonata 15: 

   ●    Znaki proweniencyjne przedwojennych księgozbiorów Warmii i Mazur jako źródło 

historyczne. Elektroniczna baza proweniencji.  

W oddziale prowadzone są prace dotyczące porządkowania zbiorów oraz opracowania 

retrospektywnego. Kontynuowano prace nad katalogowaniem i porządkowaniem wydawnictw 

bezdebitowych oraz dokumentów elektronicznych. 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 2019 r. w WMBC dostępnych było 4 199 publikacji zbiorów 

Biblioteki UWM; w 2019 r. przybyło 1 423 publikacje. Oddział Zbiorów Specjalnych stale 

współpracuje z Archiwum i Muzeum Uniwersyteckim, digitalizując zasób Akademickiego 

Zespołu Sportowego i Akademickiego Klubu Turystycznego. Ponadto do zasobów WMBC 

dodawane są również skany dokumentów archiwalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Stronę 

Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej odwiedziło w okresie sprawozdawczym 2 886 

957 użytkowników. 

 

Stanowisko próżniowej komory fumigacyjnej obsługiwane jest przez dwóch pracowników 

(Oddziału Magazynów i Oddziału Wypożyczalni). W 2019 r. prowadzono dezynfekcję druków 

i archiwaliów pochodzących z trzech źródeł: 

1. Materiały własne Biblioteki: 

• książki i czasopisma z zasobu magazynowego przeznaczone do opracowania 

retrospektywnego, 
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• wybrane pozycje darów przyjętych przez Bibliotekę, w tym księgozbiór prof. 

Stanisława Pikulskiego, 

• pojedyncze woluminy z innych agend Biblioteki, 

2. Akta Dziekanatu Wydziału Prawa i Administracji oraz Dziekanatu Wydziału Nauk 

Ekonomicznych UWM. 

3. Materiały powierzone przez podmioty zewnętrzne. 

 

Łącznie w 2019 r. wykonano 36 cykli dezynfekcyjnych, w tym: 

• zbiory własne – 12 wsadów (ok. 110 mb książek i czasopism), 

• akta dziekanatów UWM – 2 wsady – wartość 861,00 zł. brutto, 

• zlecenia podmiotów zewnętrznych – 8 zleceń (łącznie 22 wsady) – wartość 8 632,14 zł. 

brutto. 

Zlecono i dozorowano wykonanie okresowych przeglądów serwisowych urządzeń służących 

do dezynfekcji chemicznej. Udzielano pisemnych i telefonicznych odpowiedzi na zapytania 

dotyczące oferty dezynfekcyjnej zbiorów oraz przygotowano 6 takich ofert. 

Komputeryzacja 

 

31 grudnia 2019 r. w sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej (bez Biblioteki 

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

303 stanowiska komputerowe: 144 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 ramach modernizacji sprzętu i aktualizacji oprogramowania zakupiono: 

• komputery – 25 sztuk, 

• 2 serwery, 

• 2 drukarki.  

. 

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; 

f) ochrona danych osobowych; 

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

i) przygotowanie sprzętu dla rekrutacji; 

j) nadzór nad funkcjonowaniem sal dydaktycznych i szkoleniowych; 

k) obsługa systemu kontroli dostępu budynku BU (zarządzanie 

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. Od września 2019 r. prowadzona jest automatyczna 

aktualizacja kont w systemie Cafe na podstawie systemu bibliotecznego. 

Prowadzono prace nad nową wersją strony www Biblioteki Uniwersyteckiej 

(planowane uruchomienie nowej witryny w semestrze letnim 2020 r.)  

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 2019 r. odbyło się jedno posiedzenie Rady Bibliotecznej (3 kwietnia). Na 

posiedzeniu Rady zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej 

za rok 2018 oraz przedstawiono plany działalności biblioteki na rok 2019. Zaopiniowano 

kandydatury bibliotekarzy do odznaczeń uczelnianych. Dyskutowano nad problemami 

związanymi z polityką gromadzenia zbiorów, prenumeratą czasopism oraz funkcjonowaniem 

bazy bibliograficznej Expertus.  

 

Wybrane wydarzenia w Bibliotece Uniwersyteckiej w 2019 

Styczeń  

• 4 stycznia – otwarcie wystawy fotograficznej Tatry autorstwa pracownika Biblioteki 

Uniwersyteckiej pana Dariusza Brzóski, zorganizowanej przy współpracy ze 

Stowarzyszeniem Absolwentów UWM, 

• 26 stycznia – Minikonwent gier towarzyskich GAMEGRINDER w Bibliotece, 

wydarzenie zorganizowane wspólnie z Akademickim Klubem Miłośników Fantastyki 

OLIFANT oraz Akademickim Klubem Kultury UWM, 

• 27 stycznia – Dzień Otwartych Drzwi UWM, zwiedzanie Biblioteki przez 

zainteresowane osoby odwiedzające kampus uniwersytecki. 
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Luty 

• 20 lutego – w ramach obchodów VI Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach, 

organizowanych przez Oddział Warmińsko-Mazurski Stowarzyszenia Dziennikarzy 

Polskich, otwarcie wystawy pokonkursowej na rysunek prasowy im. Aleksandra 

Wołosa, 

• 25 lutego – Moje WMiejscówki, wystawa grafik poświęconych architekturze Warmii i 

Mazur autorstwa Mirosława Krzyśkowa. 

Marzec 

• 2 marca – 20-lecie UWM: otwarcie wystawy Historia Biblioteki Uniwersyteckiej UWM, 

• 14 marca – wizyta delegacji bibliotekarzy i władz Politechniki Koszalińskiej, wymiana 

doświadczeń dotyczących nowoczesnego budownictwa bibliotecznego. 

Kwiecień 

• 6 kwietnia – otwarcie wystawy Współczesna tkanina artystyczna na Warmii, 

przygotowanej przez Zespół Tkactwa Artystycznego przy CEIK w Olsztynie. 

Maj 

• 8-10 maja – XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem #biblioteka:  

• 8 maja – spotkanie autorskie z Katarzyną Preiskorn i Joanną Czubak, autorkami tomiku 

poezji Zapach szczęścia, 

• 8 maja – wystawa Malują, rysują, rzeźbią konie, przygotowana przez Ogólnopolską 

Grupę Artystyczną Equitas Equitatum, 

• 10 maja – ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa Jak nie czytam, jak czytam z 

udziałem pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej: bicie rekordu w jednoczesnym 

czytaniu książek wspólnie z uczniami szkół olsztyńskich i bibliotekarzami bibliotek 

publicznych, 

• 23 maja – otwarcie wystawy Leonardo da Vinci (1452-1519) i czasy Renesansu w 

Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” i 

Wydziału Teologii z okazji 500-lecia śmierci wybitnego przedstawiciela Odrodzenia. 

Czerwiec 

• 1 czerwca – 20-lecie UWM: Piknik Uniwersytecki w Parku Centralnym w Olsztynie ze 

stoiskiem Biblioteki Uniwersyteckiej: gry planszowe pod hasłem Graj z Biblioteką, 

czytanie hybrydowe prowadzone wspólnie z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, 

• 8 czerwca – druga edycja Minikonwentu gier towarzyskich GAMEGRINDER w 

bibliotece (wspólnie z Akademickim Klubem Miłośników Fantastyki OLIFANT oraz 

Akademickim Klubem Kultury UWM), 

• 9 czerwca – koncert muzyki dawnej w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego 

Cappella Warmiensis Restituta na dziedzińcu bazyliki kolegialnej w Dobrym Mieście, 

w ramach projektu „Musica Warmiensis” współfinansowanego przez samorządy 

Dobrego Miasta, Olsztyna, powiatu braniewskiego i województwa warmińsko-

mazurskiego; na koncercie wykonywano utwory z rękopiśmiennych zapisów nutowych 

z XVIII i XIX wieku, odkrytych przez ks. dr. Tomasza Garwolińskiego w zbiorach 

Biblioteki „Hosianum”; odbyły się łącznie trzy koncerty, kolejne 25 lipca w 

konkatedrze św. Jakuba w Olsztynie i 25 sierpnia w archikatedrze Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny we Fromborku. 
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Lipiec-sierpień 

• wystawa fotografii 365 historii autorstwa Miłosza Pawlaka, studenta Wydziału 

Humanistycznego UWM. 

Wrzesień 

• XVII Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki: wystawa Akademickiego Klubu Płetwonurków 

SKORPENA, 

• XVII Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki: gra edukacyjna Historie ukryte w butelkach i 

słoikach – uratuj kwietną łąkę pod kierunkiem prof. Stanisława Czachorowskiego 

(Wydział Biologii i Biotechnologii UWM), wystawa malowanych butelek i słoików 

jako przykład lokalnej bioróżnorodności. 

Październik 

• 15 października – IX wernisaż prac plastycznych Artystycznej Rezerwy Twórczej 

(grupa ART) pod patronatem JM Rektora prof. Ryszarda J. Góreckiego; prace 

prezentowały m.in. bibliotekarki, panie Barbara Chodań i Bożenna Koper, 

• 21 października – X Tydzień Otwartej Nauki w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM: 

wykład Pauliny Szczucińskiej (Fundacja OpenStax Polska) Otwarte zasoby edukacyjne 

w dydaktyce akademickiej. 

Listopad 

• 28 listopada – oficjalne otwarcie wystawy Copernicana. Medale i książki ze zbiorów 

Pawła Sobotko (pracownika Wydziału Prawa i Administracji UWM), towarzyszącej 

XXXIX Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Olsztynie, 

współorganizowanej przez Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. 

Grudzień 

• 4 grudnia – promocja książki Aktorstwo. Z dziennika Wiktora Sulkowskiego, debiutu 

prozatorskiego prof. Zbigniewa Chojnowskiego (Wydział Humanistyczny UWM), 

• 6 grudnia – prezentacja oryginalnej choinki bibliotecznej opartej na przeznaczonych do 

utylizacji płytach CD, przygotowanej przez Sekcję Promocji Biblioteki 

Uniwersyteckiej, 

• 6 grudnia – otwarcie Księgozbioru Prof. Stanisława Pikulskiego, kolekcji książek z 

zakresu prawa karnego przekazanej przez panią Sabinę Pikulską, wdowę po pierwszym 

dziekanie Wydziału Prawa i Administracji UWM i wieloletnim kierowniku Katedry 

Prawa Karnego Materialnego i Prawa Wykroczeń; Księgozbiór jest dostępny dla 

czytelników w Kolekcji Nauk Społecznych. 

 

Publikacje pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej 

1) recenzowane: 

• Baran Scholastyka: Ks. dr Tomasz Garwoliński – Bibliotekarzem Roku 2017 Warmii i 

Mazur, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 2019, nr 2, s. 277- 282; 

• Baran Scholastyka, Bujko Anna, „Przegląd Weterynaryjny” jako jedna z form 

konsolidacji polskiego środowiska weterynaryjnego. Nie tylko o weterynarii, „Echa 

Przeszłości”, 2019, nr 2 (przyjęty do druku); 
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• Bujko Anna, Obrębska Agnieszka, Historia zapisana w książkach. Znaki własnościowe 

w najwcześniejszych zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, Olsztyn 

2019, ISBN 978-83-8100-183-0 (w druku); 

• Garwoliński Tomasz, Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych 

„Fides”, „Fides.  Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 2019, nr 1, s. 239-242; 

• Garwoliński Tomasz, Protokół z XXIV Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek 

Kościelnych „Fides”, „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 2019, nr 1, s. 243-246; 

• Garwoliński Tomasz, Protokół z posiedzenia Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych 

„Fides” (Sandomierz, 20-21 lutego 2019), „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”, 

2019, nr 2, s. 309-312; 

• Garwoliński Tomasz, Biskup Julian Wojtkowski a Biblioteka „Hosianum”, w: Veni 

Domine. Księga pamiątkowa w 50. rocznicę święceń biskupich Księdza Biskupa prof. 

dr. hab. Juliana Wojtkowskiego (pod red. Andrzeja Kopiczko), Pelpin 2019, s. 253-260; 

• Ferdinand Gregorovius, „Ludom nie przynosi korzyści to, co służy książętom…”. 

Publicystyka polityczna z czasów Wiosny Ludów na łamach „Neue Königsberger 

Zeitung” (tłumaczenie, wstęp i opracowanie Grzegorz Jasiński i Małgorzata 

Szymańska-Jasińska), Olsztyn 2018, 392 s. (data publikacji – styczeń 2019); 

 

2) nierecenzowane: 

• Baran Scholastyka, Zieliński Przemysław, Bogactwo kolekcji czasopism przyrodniczo-

technicznych Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie na przykładzie wybranych tytułów, 2019, artykuł opracowany w ramach 

zadania Reewidencja unikatowych czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu 

Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, finansowanego w ramach umowy 832/P–

DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na 

działalność upowszechniającą naukę. Dostęp online: 

http://www.wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=12622 ; 

• Garwoliński Tomasz, Duszpasterstwo Bibliotekarzy Archidiecezji Warmińskiej – krótka 

historia i perspektywy działalności, „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”, 2018, nr 3-4, 

s. 12-15 (data publikacji: 2019). Dostęp online: 

http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2018_3-4.pdf ; 

• Garwoliński Tomasz, Zawartość tomów "Studiów Warmińskich" z lat 1964-2018, 2019, 

artykuł opracowany w ramach zadania Digitalizacja, scalenie i udostępnienie oraz 

stworzenie bazy bibliograficznej pierwszego w Polsce katolickiego czasopisma 

naukowego „Studia Warmińskie”, finansowanego w ramach umowy 832/P–DUN/2019 

ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność 

upowszechniającą naukę. Dostęp online: 

www.wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=12621 ; 

• Garwoliński Tomasz, Najciekawsze druki medyczne z XV i XVI wieku ze zbiorów 

Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w 

Olsztynie, „Wiadomości Akademickie. Pismo Collegium Medicum im. Ludwika 

Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu”, 2019, nr 75, 

s. 30-35; 

http://www.wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=12622
http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2018_3-4.pdf
http://www.wmbc.olsztyn.pl/dlibra/docmetadata?id=12621


20 

 

• Rudnicka Ewa, Tam, gdzie zaczyna się przygoda z książką. Raport z podróży po 

europejskich bibliotekach dla dzieci, „Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski”, 2019, nr 1-

2, s. 56-59. Dostęp online: http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2019_1-2.pdf ; 

• Rau Anna, Rynarzewski Maciej, Bitwa na niepodległe obiekty, „Bibliotekarz 

Warmińsko-Mazurski”, 2018, nr 3-4, s. 16-22 (data publikacji – 2019). Dostęp online: 

http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2018_3-4.pdf ; 

• Stawska Elżbieta, Bibliotekarze w pejzażu miasta, „Bibliotekarz Warmińsko-

Mazurski”, 2018, nr 3-4, s. 10-11 (data publikacji – 2019). Dostęp online: 

http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2018_3-4.pdf ;  

• Zieliński Przemysław, W poszukiwaniu inspiracji, doświadczeń i wiedzy. Wizyty 

studyjne Koła Miejskiego SBP w Olsztynie w latach 2013-2018, „Bibliotekarz 

Warmińsko-Mazurski”, 2018, nr 3-4, s. 4-9 (data publikacji – 2019). Dostęp online: 

http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2018_3-4.pdf . 

 

Udział czynny pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w konferencjach 

Baran Scholastyka: 

• XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Piśmiennicze dziedzictwo 

medycyny”, Bydgoszcz-Pelplin-Toruń, 16-18 września 2019, referat Problem zdrowia 

człowieka na łamach „Przeglądu Weterynaryjnego”; 

Bikowska Katarzyna:  

• Ogólnopolska Konferencja Polskich Bibliotek Technicznych PolBiT „Social media 

jako element komunikacji i marketingu w bibliotekach akademickich”, Warszawa, 26 

marca 2019, referat Dlaczego nie Twitter? Wykorzystanie mikroblogingu w działalności 

bibliotek akademickich w Polsce; 

• XXXVIII Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej ZG SBP „Popularyzacja 

regionalnych baz danych i wiedzy o regionie”, Olsztyn (Wojewódzka Biblioteka 

Publiczna), 30-31 maja 2019, referat Promocja źródeł informacji. 

Bujko Anna: 

• II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna „Kolekcje prywatne w zbiorach 

książki dawnej”, Wrocław (Ossolineum), 18-19 czerwca 2019, referat Książkowe znaki 

własnościowe jako źródło do biografii wybitnych uczonych na przykładzie księgozbioru 

Jana Włodka 

• XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Piśmiennicze dziedzictwo 

medycyny”, Bydgoszcz-Pelplin-Toruń, 16-18 września 2019, referat Problem zdrowia 

człowieka na łamach „Przeglądu Weterynaryjnego”; 

• Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wojna i książka. Księgozbiory, biblioteki, 

wydawnictwa i twórcy podczas konfliktów zbrojnych i politycznych. Stan badań i 

perspektywy badawcze”, Poznań, 13-15 listopada 2019, referat Książkowe znaki 

własnościowe jako źródło do historii Warmii i Mazur na przykładzie najstarszych 

zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej. 

            Garwoliński Tomasz: 

• Międzynarodowa Konferencja „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej i... (aspekty 

historyczne, społeczno-polityczne, prawne i kulturowe)”, Wilno, 25-27 kwietnia 2019, 

http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2019_1-2.pdf
http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2018_3-4.pdf
http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2018_3-4.pdf
http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_2018_3-4.pdf
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referat Ślady działalności oficyn jezuickich w Wilnie i Braniewie na przełomie XVI i 

XVII wieku w zbiorach Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie jako przykład procesów 

integracyjnych w Rzeczpospolitej Obojga Narodów; 

• II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna „Kolekcje prywatne w zbiorach 

książki dawnej”, Wrocław (Ossolineum), 18-19 czerwca 2019, referat Stare druki z 

kolekcji biskupów warmińskich okresu renesansu, przechowywane w Bibliotece 

Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie; 

• Konferencja międzynarodowa „Ajalookonverents Scripta Manent”, Tartu (Eesti Rahva 

Muuseum), 13-14 września 2019, referat „Agenda Parva” w kontekście działalności 

jezuitów w północnej części Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVI i XVII wieku; 

• XXXVII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Piśmiennicze dziedzictwo 

medycyny”, Bydgoszcz-Pelplin-Toruń, 16-18 września 2019, referat Najciekawsze 

druki medyczne z XV i XVI wieku ze zbiorów Biblioteki Wyższego Seminarium 

Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”; 

• Konferencja „Szary Kruk”, Gdańsk (Biblioteka Gdańska PAN, Akademia Sztuk 

Pięknych), 18-19 listopada 2019, referat Najstarszy wolumin ze zbiorów Biblioteki 

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

Rynarzewski Maciej: 

• I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych, Łódź, 12-14 czerwca 2019, referat Kim jesteśmy, 

co robimy, czym dysponujemy – środowisko bibliotek szkół wyższych w Polsce. 

 

 

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

 

 

 

 


