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Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2012 

 

W 2012 r. Biblioteka Uniwersytecka weszła w piąty rok swojej działalności w nowym gma-

chu, starając się zapewnić profesjonalny poziom obsługi czytelników, wspierając tym samym procesy 

naukowo-badawcze i edukacyjne Uczelni. W salach dydaktycznych Biblioteki odbywały się także 

wykłady dla słuchaczy różnych kierunków studiów oraz konferencje naukowe. 

 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. strukturę Biblioteki tworzyły (wraz z osobami kierującymi): 

Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych  – mgr Dorota Wolska 

Oddział Opracowania Wydawnictw Zwartych   – mgr Beata Anek-Kucharek 

Oddział Opracowania Retrospektywnego  – mgr Wiesława Olkowska 

Oddział Czasopism Bieżących    – mgr Iwona Gawenda 

Oddział Ewidencji Czasopism – mgr Katarzyna Rzempołuch-

Pallasch 

Oddział Kontroli Zbiorów    – mgr Barbara Bieranowska 

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

Oddział Kolekcji Dziedzinowych   – dr inż. Scholastyka Baran 

Sekcja – Centrum Dokumentacji 

Europejskiej     – mgr Olga Gierulska 

 Oddział Organizacji Wolnego Dostępu   – mgr inż. Beata Kozera 

Oddział Wypożyczalni      – mgr Małgorzata Wiśniewska 

Oddział Magazynów      – mgr Ewa Rudnicka 

Oddział Zbiorów Specjalnych     – mgr Agnieszka Obrębska 

Punkt Informacji Normalizacyjnej    – mgr inż. Agnieszka Michałowska 

Ośrodek Informacji Patentowej   – mgr Agnieszka Dunalska-Blitek 

Oddział ds. Komputeryzacji     – mgr Jolanta Gałecka 

Oddział Administracyjno-Techniczny    – dr inż. Włodzimierz Sebastyański 

 

Do systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni należały trzy biblioteki wydziałowe: 

 Biblioteka Wydziału Sztuki (12 846 wol.); 

 Biblioteka Wydziału Teologii (5 121 wol.); 

Biblioteka Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych (biblioteka w trakcie organizacji, 

1 121 wol.); 

a także Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych (7 667 wol.). 

W skład systemu biblioteczno-informacyjnego wchodziło ponadto 25 bibliotek zakładowych (39 127 

wol.), które są finansowane przez odpowiednie zakłady, a Biblioteka Uniwersytecka sprawuje 
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nad nimi nadzór merytoryczny. Osobą odpowiedzialną za kontakt z tymi placówkami jest mgr Janina 

Kończyk. 

Z dniem 31 lipca 2011 r. zlikwidowana została Biblioteka Gimnazjum i Liceum Akademickiego 

(zmiana osobowości prawnej szkoły); część jej zbiorów, zakupionych z funduszów Uczelni, włączono 

do zasobu głównego Biblioteki Uniwersyteckiej, część – ze względu na ich tematykę – przekazano 

w darze szkole. 1 sierpnia 2012 r. wprowadzono zmiany organizacyjne służące przyśpieszeniu prac 

nad ewidencją komputerową zbiorów oraz wyodrębnieniu zespołu bibliotekarzy dziedzinowych do-

brze orientujących się w zasobach Biblioteki i umiejących zaprojektować optymalny zestaw i układ 

wydawnictw wyeksponowanych w tzw. wolnym dostępie, a także zadbać o właściwą politykę groma-

dzenia i informowania o zbiorach w ramach odpowiednich dziedzin wiedzy. W tym celu dokonano 

następujących zmian: 

 utworzono Oddział Zasobu Czasopism, likwidując Sekcję Zasobu Czasopism; 

 utworzono Oddział Opracowania Retrospektywnego Wydawnictw Zwartych; 

 zlikwidowano trzy sekcje: Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych i Nauk Przyrodniczo-

Technicznych, powołując w to miejsce Oddział Organizacji Wolnego Dostępu; 

 przekształcono Oddział Czasopism w Oddział Czasopism Bieżących; 

 połączono Oddział Kolekcji Dydaktycznej z Oddziałem Wypożyczalni w jeden Oddział Wy-

pożyczalni. 

Regulamin organizacyjny Biblioteki Uniwersyteckiej został zatwierdzony Zarządzeniem nr 64/2012 

Rektora UWM z dnia 22 sierpnia 2012 roku. 

Powierzchnia Biblioteki Uniwersyteckiej wynosi 19 423 m
2
, zaś filii bibliotecznych 2 095 m

2
, 

w tym 1 966 m
2
 zajmuje lokal Biblioteki Wydziału Teologii. 

 

Pracownicy 

Zespół pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i filii bibliotecznych na dzień 31 grudnia 

2012 r. liczył 148 osób (147,75 etatu – jedna osoba zatrudniona na trzy czwarte), w tym: osiem – 

na etatach administracyjnych i informatycznych, pięć – zajmowało stanowiska bibliotekarzy dyplo-

mowanych (1 lipca 2012 r. dwie osoby uzyskały awans na stanowisko kustosza dyplomowanego 

i jedna na stanowisko asystenta bibliotecznego). W listopadzie 2012 r. kolejne dwie osoby uzyskały 

uprawnienia do uzyskania awansu na stanowisko bibliotekarza dyplomowanego. W Bibliotece Uni-

wersyteckiej pracowało 138 osób (137,25 etatu), a w bibliotekach filialnych na etatach bibliotecznych 

– siedem. Dwie osoby zajmowały się obsługą sprzętu informatycznego w salach dydaktycznych. 

Na emeryturę przeszły dwie osoby: Halina Żmijewska (1.05.2012) i Barbara Idźkowska 

(1.07.2012). W zastępstwie osób przebywających na urlopach wychowawczych lub macierzyńskich 

zatrudnione zostały cztery osoby: Dagmara Chełstowska, Marta Zbrzeźniak, Marcin Ważny (zatrud-

niony do 31.10.2012) i Irena Robak. Sześć osób pracowało na podstawie umowy-zlecenia, obsługując 
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Czytelnię Internetową, oraz trzy osoby (studenci studiów II i III stopnia) na tej samej zasadzie wspo-

magały Czytelnię Czasopism, Oddział Gromadzenia i Oddział Magazynów. Od 2009 r. liczbowy stan 

zatrudnienia nie zmienił się. 

Dziesięciu pracowników Biblioteki posiadało stopień naukowy doktora, 122 – magistra, 3 – 

licencjata lub inżyniera, 10 – wykształcenie średnie. Grupa młodszych bibliotekarzy liczyła 15 osób, 

bibliotekarzy – 43, starszych bibliotekarzy – 21, kustoszy – 59. 

W ciągu roku sprawozdawczego 4 osoby awansowały na stanowisko bibliotekarza, 6 – star-

szego bibliotekarza, 5 – kustosza, awans na wyższe stanowisko uzyskało również dwoje pracowników 

administracyjnych. 

Ośmiu pracowników Biblioteki uzupełniało swoje wykształcenie na studiach magisterskich, 

licencjackich lub podyplomowych, w tym: jedna ukończyła studia magisterskie, dwie – podyplomowe. 

83 pracowników uczestniczyło także w szkoleniach, warsztatach lub tematycznych spotka-

niach roboczych. Dziesięć osób odbyło praktyki specjalistyczne w bibliotekach naukowych w celu 

uzyskania awansu na stanowiska kustosza lub starszego bibliotekarza. Z kolei w Bibliotece Uniwersy-

teckiej staże i praktyki odbyło 11 studentów, 2 uczniów, 3 bibliotekarzy (w sumie 16 osób). 

Pracownicy wygłosili 9 referatów i wzięli udział bierny w 13 konferencjach naukowych (36 

pracowników). Opublikowali 13 artykułów. 

Cztery osoby prowadziły zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i podyplomowych 

(zob. zał.). 

 

Zbiory 

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

lialnych oraz Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, liczącej 259 415 wolumi-

nów (148 718 wol. to książki, 99 142 – czasopisma, 325 – inkunabuły i 7 947 – stare druki). Do dys-

pozycji pracowników Uczelni było też 25 bibliotek zakładowych, których zbiory na dzień 31 grudnia 

2012 r. liczyły 39 127 wol. (wyd. zwarte – 30 735 wol., wyd. ciągłe – 6 004 wol., zbiory specjalne – 

2 388 jedn., skorzystało z nich 2 425 czytelników). W roku sprawozdawczym biblioteki zakładowe 

nabyły łącznie 2 435 wol. (w 2011 – 520 wol.), w tym: 1 455 wol. wydawnictw zwartych, 565 – cią-

głych, 17 jedn. zbiorów specjalnych. 

 

Tab. 1: Wielkość zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w latach 2009–2012 

 

Lata 

Nabytki Ubytki  

Stan na 

31.12 
Druki 

zwarte 

Zbiory 

specjal-

ne 

Czaso-

pisma 

Razem Druki 

zwarte 

Zbiory 

specjalne 

Czaso-

pisma 

Razem 

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

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

2011 22 784     281 5 234 28 299 19 063     497      0 19 560 976 693 
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2012 18 930     313 2 264 21 507 19 388     172      0 19 416 978 784 

 

Po uwzględnieniu liczby jednostek ubytkowanych zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wzrosły o 2 091 

wol./jedn. 

Nowy zasób książek pochodził przede wszystkim z zakupu (11 420 wol., w tym z grantów 

pracowników naukowych – 1 015 wol.), wymiany (853 wol.) i darów (6 628 wol.). Biblioteka prowa-

dziła wymianę z 88 instytucjami (70 z kraju i 18 z zagranicy). Dla celów wymiany zakupiono 

388 wol. książek i 509 wol. czasopism. 

W roku sprawozdawczym zakończono włączanie do zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej 

zbiorów germanistycznych uczonego z Tybingi, prof. Klausa Petera Philippiego (w sumie 3 537 wol). 

Obecnie trwają jeszcze prace inwentaryzujące księgozbiór pochodzący z kolekcji prof. Bazylego Bia-

łokozowicza (w 2012 r. włączono 613 wol.). 

 

Na dzień 31 grudnia 2012 r. księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej i wszystkich jej filii 

liczył łącznie 978 784 wol./jedn. 

W rozbiciu na rodzaje dokumentów zbiory obejmowały: 

 – wydawnictwa zwarte   740 876 wol. 

 – czasopisma   175 036 wol. 

 – zbiory specjalne    62 728 jedn. 

 

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

sevier, Scopus, Springer, Web of Knowledge i Wiley-Blackwell oraz zakupiona przez Bibliotekę plat-

forma książek elektronicznych EBRARY, oferująca dostęp do ponad 70 tys. tytułów z 16 dziedzin 

wiedzy. 

Liczba tytułów czasopism drukowanych bieżących pochodzących z prenumeraty, wymiany 

i darów wynosiła 1 222 – szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela: 

 

Tab. 2: Liczba tytułów czasopism nabytych w roku 2012 

Strefa pochodze-

nia 

Źródło wpływu Razem 

Prenumerata Wymiana Dary 

Polskie    720 132 177 1 029 

Zagraniczne    115   41   37    193 

Razem    835 173 214 1 222 

 

Biblioteka zapewniała też możliwość korzystania z 66 871 tytułów czasopism elektronicznych. 

Na lata 2012–2013 zaprenumerowano 969 tytułów czasopism polskich i 115 – zagranicznych. 
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W roku budżetowym 2012 r. wydano w sumie (ze środków dydaktycznych Uczelni, gran-

tów, funduszu PAN) na zbiory Biblioteki 1 483 312,81 zł (2011 – 1 445 157,90 zł), w tym na: 

 

 zakup wydawnictw zwartych        562 087,93 zł 

 zakup wydawnictw zwartych z grantów          122 793,78 zł 

 zakup zbiorów specjalnych             2 822,95 zł 

 prenumeratę i zakup czasopism polskich      246 539,76 zł 

 zakup polskich baz danych on-line       118 389,31 zł 

 prenumeratę i zakup czasopism zagranicznych drukowanych    227 483,36 zł 

 prenumerata czasopism zagr. refundowana przez PAN            37 994,93 zł 

 zakup zagranicznych pełnotekstowych baz danych     165 200,79 zł 

       Razem  1 483 312,81 zł 

  

Wartość wydawnictw zwartych i zbiorów specjalnych otrzymanych w darze wynosiła 

144 003zł, z wymiany – 12 999 (egzemplarze na wymianę zakupiono za 10 403 zł), czasopism otrzy-

manych w darze – 19 118 zł, z wymiany – 7 838 zł (egzemplarze na wymianę zakupiono za 10 246 

zł). W sumie wydawnictwa zakupione na wymianę kosztowały 20 649 zł. 

Biblioteka pozyskała kwotę 50 855,95 zł z tytułu opłat za przekroczenie terminu zwrotu ksią-

żek, z tego samego tytułu w ramach rekompensaty czytelnicy zakupili 140 wol. książek 

(za 4 104,20 zł). 

 

Opracowanie zbiorów 

W roku 2012 dodano do katalogu komputerowego 87 879 egzemplarzy (w 2011 – 46 493), 

w tym 50 131 egz. druków zwartych (w 2011 – 32 098). Na dzień 31 grudnia 2012 r. baza katalogu 

liczyła 268 103 rekordy bibliograficzne, w tym 250 922 to opisy wydawnictw zwartych, 17 118 – 

zbiory specjalne, 6 623 – czasopisma, do których dołączonych było 630 485 egzemplarzy. Jest to 

64,4% całości zbiorów (2011 – 57,8%); w przypadku wydawnictw zwartych jest to już 74 %. W ba-

zach rekordów wzorcowych znajdowało się 371 720 haseł. Dochodzą do tego 2 824 opisy prac doktor-

skich – cały ich zasób jest widoczny w katalogu komputerowym. 

Biblioteka współtworzy narodowy uniwersalny katalog NUKAT. W roku sprawozdawczym 

wprowadzono do niego 10 072 nowe rekordy bibliograficzne (2011 – 6 669), skopiowano zaś – 

47 623 (2011 – 41 354). Od początku współpracy z NUKATem, czyli od listopada 2003, do 31 grud-

nia 2012 r. wprowadzono do bazy 48 241 nowych opisów katalogowych, skopiowano – 224 794. Po-

nadto stale modyfikowano i dokonywano korekt kartoteki haseł wzorcowych i bazy bibliograficznej. 

Zajmowano się także rozwijaniem schematu i kontrolowaniem ustawienia księgozbioru w wolnym 

dostępie. Wykonano również szereg prac związanych z realizacją projektu „Autostrada informacji 
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cyfrowej”, koordynowanego przez Centrum NUKAT, dzięki czemu uzupełnione zostały opisy katalo-

gowe ok. 16 tys. druków. 

W 2012 r. zintensyfikowano prace nad ewidencją czasopism. Wyodrębniono Oddział Zasobu 

Czasopism, który formalnie działa od września 2012 r., ale pracę rozpoczął już w lutym. Do końca 

2012 r. uporządkowano, zinwentaryzowano i wprowadzono do systemu ALEPH (rekordy ADM) za-

soby czasopism znajdujące się w: 

Czytelni Czasopism    – 30 116 wol.(tomy: 10 556 t., zeszyty: 19 560) 

Magazynie Czytelni Czasopism  –   4 945 (t.: 2 417, z.: 2 528) 

Oddziale Zbiorów Specjalnych  –   2 012 (t.: 1 792, z.: 220) 

Rozpoczęto również prace nad zasobami przechowywanymi w Magazynie Czasopism oraz Magazynie 

Dubletów Czasopism wprowadzając do systemu 14 279 wol. (t.: 2 230, z.: 12 049). 

 31 grudnia 2012 r. w bazie komputerowej zarejestrowanych było 52 556 egz. czasopism 

i 547 399 egz. druków zwartych, w tym: 

 Magazyn     – 249 780 wol. książek 

 Kolekcja Dydaktyczna    – 150 796 

 Kolekcja Nauk Humanistycznych  –   24 446 

 Kolekcja Nauk Społecznych   –   41 394 

 Kolekcja Nauk Przyrodniczo-Technicznych –   31 678 

 Oddział Zbiorów Specjalnych   –   24 779 

W katalogu komputerowym zarejestrowanych jest także 30 530 jedn. zbiorów specjalnych. 

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

zynie. W czerwcu 2011 r. zmieniono system ustawienia magazynowego przechodząc z układu inwen-

tarzowego na sygnaturowy (tzw. numer magazynowy). Do 31 grudnia 2012 r. pracami tymi objęto 

175 602 wol. wydawnictw zwartych, dokonując przy okazji selekcji zbiorów. Nowy sposób ustawie-

nia zbiorów pozwala na dużo bardziej efektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej, ułatwia 

też pracę bibliotekarzom, bo z 92 szeregów inwentarzowych powstaje jeden logiczny ciąg numerów. 

 . 

Udostępnianie 

W dniu 31 grudnia 2012 r. w bazie zarejestrowanych było 57 141 czytelników, w tym 10 262 

zapisanych w ciągu ostatniego roku. Łącznie we wszystkich agendach rejestrujących transakcje udo-

stępniania w systemie komputerowym aktywność czytelniczą (minimum jedna transakcja w danej 

agendzie w danym roku: zamówienie, wypożyczenie lub zwrot) wykazało 28 899 osób. W bazie czy-

telników aktywnych zarejestrowani byli m.in. studenci stacjonarni – 21 751 i niestacjonarni – 4 248, 

pracownicy uczelni – 1 505, doktoranci – 514, biblioteki korzystające z wypożyczalni międzybiblio-

tecznej – 135. Wydano 627 kart tymczasowych (2011 – 426). 

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

życzalnia, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, kolekcje dziedzinowe, Oddział Informacji Nauko-
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wej/Czytelnia Czasopism, Biblioteka Wydziału Sztuki, Biblioteka Wydziału Teologii, Biblioteka In-

stytutu Nauk Politycznych. 

W sumie zarejestrowanych zostało 450 056 wypożyczeń (2011 – 451 988) i 351 134 zwroty 

(2011 – 354 515). 

 

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

tekach filii – 102 (w tym 82 miejsca w Bibliotece Wydziału Teologii). W sumie w Bibliotece są 822 

miejsca dla czytelników w czytelniach, pokojach pracy indywidualnej i w tzw. wolnej przestrzeni (hol, 

antresola, ogród zimowy). 

Agendy udostępniania BU odwiedziło łącznie 402 302 czytelników, zaś biblioteki filialne – 

36 835. 

Biblioteka udostępniła w czytelniach i na zewnątrz: 

 książki       676 405 wol. 

 czasopisma      161 325 wol. 

 zbiory specjalne         7 783 jedn. 

   razem     845 513 wol./jedn. 

 

Tab. 3: Udostępnione zbiory w roku 2012 

 Książki Czasopisma Zbiory specjalne Razem 

Biblioteka Uniwersytecka 

– udostępnienia na zewnątrz 

– udostępnienia na miejscu 

 

346 596 

283 003 

 

   –  

117 233 

 

3 070 

3 146 

 

   349 666 

   403 382 

   753 048 

Filie 

– udostępnienia na zewnątrz 

– udostępnienia na miejscu 

 

  20 544 

  26 262 

 

    3 205 

  40 887 

 

    367 

1 200 

 

     24 116 

     68 349 

     92 465 

                                    Razem 676 405 161 325 7 783    845 513 

 

Należy do tego doliczyć zdalne wykorzystywanie źródeł elektronicznych, statystycznie ujęte przy 

okazji omawiania działalności informacyjnej Biblioteki. 

W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępniono 753 048 wol./jedn. książek, czasopism i zbiorów 

specjalnych, a w filiach – 92 465. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił pewien spadek liczbowy 

wykorzystanych materiałów, ale należy pamiętać, że dane dotyczące udostępniania na miejscu są tylko 

szacunkowe, a ponadto zmniejszyła się także liczba studentów. W związku z coraz pełniejszym kata-
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logiem komputerowym i możliwością rejestracji ruchu czytelniczego przez system ALEPH, warto za 

podstawę obliczeń przyjąć wyłącznie wartości potwierdzone przez system. 

 Przykładowo, udostępniono na miejscu: 

 w Kolekcji Nauk Społecznych      129 164 wol. 

 w Kolekcji Nauk Humanistycznych      39 326 wol. 

 w Kolekcji Nauk Przyrodniczo-Technicznych     80 691 wol. 

W bibliotekach filialnych zanotowano następujące liczby udostępnionych wydawnictw:  

Biblioteka Wydziału Teologii    78 619 wol. 

Biblioteka Wydziału Sztuki     2 794 

Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych 14 597 

 

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

nych bibliotekach polskich i zagranicznych poprzez usługę wypożyczeń międzybibliotecznych. 

W roku sprawozdawczym od pracowników i studentów Uczelni wpłynęło 3 997 zamówień, po wyeli-

minowaniu pozycji znajdujących się w zbiorach bibliotek olsztyńskich, do bibliotek polskich i zagra-

nicznych wysłano 3 832 zamówienia (3 652 do bibliotek krajowych i 180 – zagranicznych), z czego 

udało się zrealizować 3 205. 

Do bibliotek krajowych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wysłano 1 665 pozycji, 

do zagranicznych – 4. Zamówień ogółem było 1 811. Dotyczą one książek, odbitek i skanów artyku-

łów, plików elektronicznych. 

Biblioteka Uniwersytecka w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych współpracowała 

z 306 bibliotekami krajowymi i 60 zagranicznymi. 

 

Działalność informacyjna i zbiory elektroniczne 

W Bibliotece Uniwersyteckiej działalność informacyjną, oprócz Oddziału Informacji Nauko-

wej, prowadzą wszystkie agendy udostępniania oraz filie biblioteczne. Udziela się w nich rocznie 

ok. 250 tys. odpowiedzi na zapytania informacyjne. OIN i Czytelnię Czasopism w 2012 r. odwiedziło 

64 700 osób, wykorzystując 128 400 wydawnictw (czasopism i wydawnictw informacyjnych). Pra-

cownicy oddziału przeznaczyli 85 godzin na szkolenia studentów pierwszego roku (tyle godzin zajęło 

przygotowanie szkolenia w wersji elektronicznej), a 170 – na inne szkolenia i zajęcia dydaktyczne. 

W ciągu roku przeszkolono 1 700 osób (85 grup).  

W czytelni czasopism wystawionych jest 1102 tytuły czasopism z nauk matematyczno-

przyrodniczych oraz 875 – z nauk społecznych i humanistycznych (łącznie 1 977 tyt.). 

W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępnianych jest 50 licencjonowanych baz danych, w  tym: 

polskie (14): AGRO, aleBank.pl, SIGŻ, BZCZ, PBPE, PBLek, BazTech, LEX Omega, Legalis, Infor-

Lex Biblioteka, LexPolonica, EMIS Emerging Markets, ibuk.pl, Municipium  

zagraniczne (36):  
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 EBSCOhost (12 baz): Academic Search Complete, Business Source Complete, GreeFILE, 

Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, LISTA – Li-

brary, Information Science & Technology Abstracts, Master File Premier, Newspaper Source, 

Regional Business News, Agricola, ERIC, MEDLINE; 

 Elsevier;  

 Emerald;  

 ISSN Online;  

 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; 

 Scopus; 

  SpringerLink; 

  Web of Knowledge (6 baz): Science Citation Index Expanded (WoS), Social Sciences Cita-

tion Index (WoS), Art & Humanities Citation Index (WoS), Conference Proceedings Citation 

Index – Science, Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities, 

Journal Citation Reports (JCR); 

  Wiley Online Library  

 

Liczba czasopism elektronicznych – 66 871 (wg listy A-to-Z, łącznie z czasopismami w dostępie 

open access)  

Liczba książek elektronicznych (licencje) – 71 989 

 EBRARY – 70 tys. 

 ibuk.pl  – 783 

 Knovel  –  1 206 

 

Liczba logowań do licencjonowanych baz danych – 125 996 

 EBRARY    –   1 411 

 EBSCOhost    –   4 700 

 Lista A-to-Z    – 11 528 

 Elsevier    – 21 426 

 Emerald    –   1 544 

 ibuk.pl     –   2 099 

 EMIS Emerging Markets  – 36 571 

 ISSN Online    –   4 901 
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 Wiley Online Library   – 12 018 

 Journal Citation Reports (JCR) –   1 112 

 Web of Science   –   1 742 

 Scopus     – 14 933 

 Knovel     –      785 

 ProQuest    –   3 987 

 SpringerLink    –   2 899 

 Legalis     –   2 090 

 INFOR LEX EXPERT   –   1 270 

 LexPolonica    –      980 

 

Liczba ściągniętych dokumentów z licencjonowanych czasopism elektronicznych  

i pełnotekstowych baz danych – 363 056 

 EBRARY    –     5 839 

 EBSCOhost    –     4 870 

 Lista A-to-Z    –   50 344 (strony) 

 Elsevier    – 100 594 

 Emerald    –       987 

 EMIS Emerging Markets  –   94 049 (stron) 

 ibuk.pl     –   32 503 (stron) 

 Knovel     –     2 960  

 Wiley Online Library   –   28 532 

 Journal Citation Reports (JCR)   – 0 

 Science Citation Index (SCI)   – 0 

 Scopus     –   18 767 (abstraktów) 

 ProQuest    –     2 780 

 SpringerLink    –   20 831 

 

Liczba wyszukiwań – 241 184 

 

 EBRARY    – 28 435 

 EBSCOhost    – 49 690 

 Lista A-to-Z    – 22 723  

 Elsevier    – 31 541 

 EMERALD    –   1 760 

 Ibuk.pl     –   3 919 

 ISSN Online    – 26 070 



11 

 

 Knovel     –   6 400 

 Wiley Online Library   –   7 128  

 Journal Citation Reports (JCR) –   1 539 

 Web of Science   – 13 769 

 Scopus     – 40 760 

 ProQuest    –   7 450 

 

Zdalny dostęp do konsorcjów czasopism elektronicznych oraz baz książek elektronicznych (ibuk.pl, 

Knovel) (dostęp na hasło z komputerów domowych): 

Ogółem korzysta – 1 234 użytkowników 

Nowi użytkownicy w 2012 – 328 

 

Wykorzystanie baz komputerowych w INiCzCz (na podstawie statystyki prowadzonej w dniach 19–

24.11.2012 r.) 

58 311 (ogółem) wyszukanych tematów, w tym: 

 AGRO      –   5 980 

 ALEPH      – 19 045 

 ARIANTA      –   4 200 

 BAZTECH     –      482 

 Bazy Biblioteki Narodowej   – 15 020 

 Lista polskich czasopism elektronicznych  –   6 720 

 LEX      –      350 

 Polska Bibliografia Lekarska   –   1 745 

 SIGŻ      –   2 789 

 INNE      –   1 980 

 

Biblioteka Uniwersytecka oferowała także dostępy testowe do 12 baz (archiwum testowanych 

baz dostępne jest na stronie internetowej BU), odbyło się także 11 szkoleniowych prezentacji baz, 

w tym ISI Web of Knowledge. 

Stale powiększa się baza publikacji naukowych pracowników UWM. Kartoteka opisów bi-

bliograficznych liczy blisko 14 tys., w ostatnim roku przybyło ich 955. 

Oddział współpracuje także z innymi ośrodkami w tworzeniu baz: 

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

Biblioteka Rolnicza. W 2012 r. przekazano 71 rekordów opracowanych przez Elżbietę Uso-

wicz; 

BAZTECH – koordynowany przez Politechnikę Krakowską (22 biblioteki uczelniane 

z całego kraju); UWM dokumentuje 13 tytułów czasopism z zakresu techniki, w 2012 r. włą-
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czono do bazy 1 221 rekordów bibliograficznych z bibliografią załącznikową, opracowanych 

przez Elżbietę Usowicz i Joannę Suchto. 

 

Pracownicy OIN prowadzą także stronę internetową Biblioteki Uniwersyteckiej oraz modyfi-

kują na bieżąco materiały szkoleniowe do Przysposobienia bibliotecznego, prowadzonego w wersji 

elektronicznej. 

 

Centrum Dokumentacji Europejskiej 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 

2 132 wol. książek – w ostatnim roku wpłynęło ich 102, a czasopism 230 wol. W sumie udostępniono 

7 876 wol. książek i czasopism. Ponadto ok. tysiąca czytelników skorzystało z baz danych wyszcze-

gólnionych na stronie internetowej CDE. 

Sekcja CDE kontynuowała współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką 

Unii Europejskiej, m.in Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Olsztynie (prelekcja o Unii 

Europejskiej i bajka „Legenda o Europie” dla dzieci z przedszkola 23 w Olsztynie, 23.05.12), Biblio-

teką Europejską przy MSZ i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie w ramach szko-

leń i spotkań pracowników Centrów Dokumentacji Europejskiej – szkolenie EuroSTAT (25.04.2012). 

 

Punkt Informacji Normalizacyjnej (od 1 października zmiana siedziby PIN, obecnie pok. 204 

w segmencie 2 BU, użytkowany wspólnie z Ośrodkiem Informacji Patentowej) otrzymał Świadectwo 

Stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI zgodnie z wymaganiami normy 

PN-ISO/IEC 27001:2007. Audyt Polskiego Komitetu Normalizacyjnego odbył się w dniach 7–8 grud-

nia 2011 r., dzięki czemu 13 grudnia 2011 r. PIN otrzymał elektroniczny kompletny i aktualny zbiór 

Polskich Norm, który obecnie liczy 30 012 jednostek (Polskie Normy oraz Polskie Normy oryg. w jęz. 

ang.). Bieżące normy są dostarczane systematycznie przez PKN raz w tygodniu. 13 listopada 2012 r. 

odbył się kolejny audyt nadzoru SZBI, który umożliwił kontynuowanie udostępniania kompletu norm 

w wersji elektronicznej. 

Wdrożenie SZBI opartego na normie PN-ISO/IEC 27001 było jednym z podstawowych wa-

runków określonych w umowie o współpracy ze szkołą wyższą zawartej przez Rektora UWM i Preze-

sa PKN w dniu 3 stycznia 2011 r. Współpraca z PKN gwarantuje naszemu środowisku akademickie-

mu dostęp do kompletu aktualnych Polskich Norm. 

Na podstawie wspomnianej umowy, w celu kształtowania świadomości i edukacji w zakresie 

normalizacji, Uniwersytet został zobowiązany do wprowadzenia do programu studiów przedmiotu 

„Podstawy normalizacji”. Znalazł się on w ofercie kształcenia ogólnego dla studentów studiów stacjo-

narnych w ramach modułu ogólnouczelnianego w UWM w Olsztynie w semestrze zimowym roku 



13 

 

akademickiego 2012/2013. Zajęcia z tego przedmiotu odbywają się w formie wykładów w wymiarze 

30 godzin w semestrze i są prowadzone przez pracownika PIN-u. 

Na zbiory PIN-u składają się  

1. Polskie Normy   – 30 012 norm PN w wersji elektronicznej 

2. Polskie Normy   – 17 617 norm PN w wersji papierowej, własność BU 

3. Polskie Normy   – 18 010 norm PN w wersji papierowej, własność PKN 

4. Polskie Normy   – 128 norm PN w wersji CD-ROM, własność PKN 

5. czasopisma   – 202 wol. (1 tyt. polski, 2 – zagraniczne) 

6. inne publikacje   –   98 jedn. 

Razem: 66 067 jedn. 

W lutym 2012 r. podjęto prace porządkowe nad zbiorem norm w wersji papierowej, które mia-

ły na celu oddzielenie norm będących własnością Biblioteki Uniwersyteckiej od norm wchodzących 

w skład depozytu przekazanego przez PKN. Normy zostały podzielone oraz policzone. 

 W 2012 r. udostępniono 1 574 norm i 22 inne publikacje. Punkt odwiedziły 464 osoby, udzie-

lono 237 odpowiedzi na zapytania informacyjne. 

 10 i 17 grudnia 2012 r. przeprowadzono zajęcia dla studentów kierunku towaroznawstwa Wy-

działu Bioinżynierii Zwierząt z zakresu norm i normalizacji w ramach przedmiotu „Sterowanie jako-

ścią”. 

 

Ośrodek Informacji Patentowej (od 1 października zmiana siedziby OIP, obecnie pok. 204 w seg-

mencie 2 BU, użytkowany wspólnie z Punktem Informacji Normalizacyjnej) służy pomocą przy ko-

rzystaniu z bazy opisów patentowych dostępnej w domenie publicznej na stronie Urzędu Patentowego 

(wszystkie opisy patentowe od 1924 r.). 

Na zbiory OIP składa się: 89 książek, 530 wol. czasopism (2 tyt. czasopism bieżących), 537 

CD-ROM-ów. W 2012 r. ośrodek odwiedziło 24 czytelników, udzielono 30 informacji, skorzystano 

z 69 jednostek znajdujących się w zbiorach OIP. Pracownik OIP prowadził też indywidualne szkolenia 

dotyczące korzystania z baz danych Urzędu Patentowego. 

Od listopada 2010 r. osoba pracująca w OIP służy pomocą także czytelnikom korzystającym 

z Punktu Informacji Normalizacyjnej oraz dyżuruje w kolekcjach dziedzinowych. 

 

Oddział Zbiorów Specjalnych, oprócz właściwej działalności, gromadzi i udostępnia druki wydane 

przed rokiem 1945 oraz zbiory regionalne i bibliologiczne. 

Kolekcje przechowywane w Oddziale Zbiorów Specjalnych liczą : 

 Stare druki       148 

 Druki 1801–1830       172 

 Druki do 1945 roku    25 270 

 Druki bezdebitowe          641 
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 Wydawnictwa dotyczące regionu     1 101 

 Zbiory bibliologiczne          876 

 Bibliografie drukowane          2 234 

 Albumy        1 603 

 Dokumenty kartograficzne (mapy)         785 

 Dokumenty graficzne             1 

 Druki muzyczne           34 

 Mikrofilmy          378 

 Mikrofisze       1 271 

 Normy             22 

 Płyty winylowe                760 

 Dokumenty audiowizualne       1 659 

  Prace doktorskie       2 802 

 Czasopisma            226 tytułów (2 012 wol.) 

(łącznie 41 969 wol., w tym 8 100 jedn. zbiorów specjalnych). 

Ze zbiorów skorzystało 2 740 czytelników; łącznie udostępniono 7 540 jednostek (w tym 1 520 jedn. 

zbiorów specjalnych).  

W katalogu komputerowym umieszczone są już niemal wszystkie opisy najstarszych zbiorów 

Biblioteki Uniwersyteckiej, które stanowiły zrąb biblioteki dawnej Wyższej Szkoły Rolniczej, a na-

płynęły z Cieszyna i Łodzi. Znajdują się w nich m.in. unikalne kolekcje wydawnictw, głównie 

w języku niemieckim i rosyjskim, dotyczące nauk matematyczno-przyrodniczych. Pracownicy Od-

działu zajmują się również opracowaniem retrospektywnym zbiorów BU przechowywanych w maga-

zynach (w 2012 r. wprowadzili 3 048 nowych rekordów bibliograficznych i 1 854 rekordów wzorco-

wych do bazy NUKAT). 

Zbiory audiowizualne BU są popularyzowane w ramach projektu Biblioteka Kulturalna, który 

prowadzi pracownik Oddziału Zbiorów Specjalnych mgr Maciej Rynarzewski, przy współudziale mgr 

Katarzyny Bikowskiej i mgr Elżbiety Stawskiej (w 2012 r. wyświetlono 13 filmów). W lutym 2012 r. 

zainaugurowano ponadto serię prelekcji w cyklu (pop)Kultura – wygłoszono 8 wykładów; odbyło się 

też spotkanie autorskie z Marcinem Wakarem, autorem książki Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

„Pojezierze” w latach 1956–1989. 

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego działa w ramach Oddziału 

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

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

i wydawnictwa UWM. Celem projektu jest stworzenie bazy zasobów cyfrowych, przydatnej w reali-

zacji badań naukowych i prac dydaktycznych. Digitalizacja i publikacja cyfrowych wersji dokumen-

tów ma też na celu ochronę cennych zbiorów Biblioteki, a jednocześnie umożliwia ich popularyzację. 
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BC UWM działa w oparciu o oprogramowanie dLibra, przygotowane i rozwijane w Poznańskim Cen-

trum Superkomputerowo-Sieciowym.  

Do 31 grudnia 2012 r. w BC UWM opublikowano 1496 wydawnictw. W maju 2012 r. rozpo-

częto digitalizację przedwojennych roczników „Gazety Olsztyńskiej” z zasobów Muzeum Warmii 

i Mazur, włączając do zasobów BC UWM 1000 numerów tej gazety. (Warto zaznaczyć, że „Gazetę 

Olsztyńską” udostępniły też w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych Biblioteka Jagiellońska i Bi-

blioteka Publiczna m. st. Warszawy). Rozpoczęły się także prace, przy współpracy z prof. Zoją Jaro-

szewicz-Pieresławcew, nad stworzeniem elektronicznej kolekcji druków starowierców. 

Stronę BC UWM odwiedziło 620 203 czytelników. 

 

Stanowisko próżniowej komory fumigacyjnej obsługiwane jest przez dwóch pracowników Oddzia-

łu Magazynów. W 2012 r. prowadzono dezynfekcję druków i archiwaliów pochodzących z dwóch 

źródeł: 

1. Materiały własne Biblioteki: 

 dar książek i czasopism po zmarłym prof. B. Białokozowiczu – zakończenie zadania z po-

przedniego roku, 

 nowe wydawnictwa przyjęte w okresie sprawozdawczym przez Oddział Zbiorów Specjalnych, 

 archiwalne numery Gazety Olsztyńskiej (własność Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie) di-

gitalizowane w Oddziale Zbiorów Specjalnych. 

 

2. Akta Archiwum i Muzeum UWM. 

Łącznie w 2012 r. wykonano 83 cykle dezynfekcyjne, w tym: 

 materiały własne – 6 cykli (ok. 40 mb książek i czasopism), 

 akta Archiwum UWM – 77 cykli (ok. 310 mb akt). 

 

Zlecono i dozorowano wykonanie: 

 okresowych przeglądów serwisowych stanowiska do fumigacji próżniowej – 4 razy, 

 okresowych przeglądów i kalibracji głowic pomiarowych z czujnikiem na tlenek etylenu – 1 

raz. 

W okresie sprawozdawczym ponadto: 

 przyjmowano i wydawano transporty akt Archiwum UWM – 37 razy, 

 transportowano księgozbiór przeznaczony do dezynfekcji do i z pomieszczeń komory fumiga-

cyjnej, 

 przyjmowano transport butli z tlenkiem etylenu – 1 raz, 

 wykonywano drobne naprawy pomiędzy okresowymi przeglądami serwisowymi, 
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 przygotowano i próbnie wdrożono system ewidencji wykonywanych czynności i czasu pracy 

pracowników obsługujących stanowisko próżniowej komory fumigacyjnej, 

 oprowadzano wycieczki po stanowisku do dezynfekcji – 8 razy. 

 

Komputeryzacja 

31 grudnia 2012 r. w sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej (bez Biblioteki Wydziału 

Teologii) funkcjonowały 362 stanowiska komputerowe, w tym 168 dla bibliotekarzy i 194 dla użyt-

kowników (34 stanowiska z ograniczonym dostępem do Internetu – do zasobów uniwersyteckich i 

domeny uwm.edu.pl lub zasobów PIN). Użytkowane są także 3 urządzenia do samodzielnego wypo-

życzania – selfchecki (w Kolekcji Dydaktycznej) i drukarka do kart plastykowych, drukarki etykiet 

oraz 5 kserokopiarek – Toshiba (Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, PIN, Oddział Informacji Nau-

kowej/Czytelnia Czasopism, Czytelnia Internetowa). 

W 2012 r. zakupiono: zestawy komputerowe (6), drukarkę laserową, drukarki termiczne (2), 

drukarki termo-transferowe (2), czytniki kodów kreskowych (15), switche (5), termometry etherneto-

we (2) oraz podzespoły do naprawy komputerów, a także oprogramowanie: WinSVREBT 2008R2 

SNGL MVL (P72-04242) licencja edukacyjna i CERTUS Risk Analyzer Professional. 

W sporadycznych przypadkach korzystano z zewnętrznej firmy komputerowej. 

Poza realizacją stałych zadań związanych z utrzymaniem sieci strukturalnej, serwerów, syste-

mu bibliotecznego oraz programów użytkowych, wdrażano rozwiązania dostosowujące wszystkie 

składniki bibliotecznego systemu informatycznego do zmieniających się potrzeb bibliotekarzy i użyt-

kowników oraz warunków technicznych. 

 

Audyt PIN 

W ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla PIN (zgodnie z normą 

ISO/IEC 27001: 2005) przeprowadzano ponownie analizę ryzyka i audyt wewnętrzny (7 sierpnia). 

Poddano system audytowi strony drugiej i uzyskano dla SZBI PIN certyfikat PKN (13 listopada). 

Sześć osób z oddziałów ds. Komputeryzacji i Administracji uczestniczyło w szkoleniu dla au-

dytorów wewnętrznych przeprowadzonym przez firmę MERITUM i otrzymało certyfikat ukończenia 

szkolenia. 

25 października 2012 r. Jolanta Gałecka i Przemysław Zieliński przeprowadzili szkolenie 

z zakresu SZBI dla osób pełniących w Bibliotece funkcje kierownicze i pracowników PIN. 

Doskonalono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, uaktualniano i uzupełniano 

dokumenty oraz procedury niezbędne do jego funkcjonowania, testowano plany ciągłości działania, 

przeniesiono sprzęt, skonfigurowano sieć i wydruki w nowej lokalizacji PIN. 
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ALEPH  

Ważniejsze zmiany wprowadzone w związku z modyfikacją i uruchamianiem nowych procesów 

realizowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym: 

 zdefiniowano różne wersje tablicy licence.pool (stosowanych w zależności od potrzeb agend 

udostępniania); 

 w związku z przenoszeniem czasopism z Oddziału Kolekcji Dziedzinowych do Informacji 

Naukowej/Czytelni Czasopism: 

o wykonanie raportów potrzebnych do zmian lokalizacji, 

o skonfigurowanie nowej lokalizacji BGCZ, 

o przeładowanie lokalizacji BG na BGCZ w rekordach czasopism, HOL i ADM, 

o skonfigurowanie nowych statusów egzemplarzy, 

o analiza, poprawki i przeładowanie statusów czasopism, 

o zmiany w ustawieniach funkcji w module gromadzenia dotyczących akcesji; 

 wypracowanie procedury oraz utworzenie statusów (użytkowników i egzemplarzy), kont i re-

kordów bibliograficznych dla katalogujących oraz pól i indeksów potrzebnych w procesie re-

trokonwersji. Przygotowanie potrzebnych raportów; 

 zakończenie prac nad nową instrukcją rejestracji egzemplarzy nietypowo zainwentaryzowa-

nych i współoprawnych oraz dodatków, a także zasad stosowania i porządkowania wpisów 

w polach: opis, uwagi, akcesja, dokument przekazania. Analiza i modyfikacja ww. pól w sys-

temie. Modyfikacja raportów do wydruków etykiet; 

 zainstalowanie w Oddziale Zasobu Czasopisma, a następnie Informacji Naukowej i Oddziale 

Czasopism Bieżących drukarek etykiet. Przygotowanie formularzy wydruków etykiet; 

 aktualizowanie bazy użytkowników: ładowanie nowych, usuwanie starych (nieaktywnych) 

kont; 

 usunięcie zbędnych danych lokalnych użytkownika (BGH, BIO, MAT, PED, LIC, BIO, 

WET); 

 tworzenie raportów wykazujących błędy w rekordach egzemplarzy i w rekordach w formacie 

MARC; 

 tworzenie raportów i poprawki rekordów w związku z przenosinami CDE, ostateczną likwida-

cją w lokalizacji PED i MAT; 

 rozpoczęcie prac nad nową stroną CDE; 

 utrzymywanie baz w Access-ie: Skontrum, akredytacja, statystyka zamówień ksero; 

 przygotowanie raportów do niestandardowych wyszukiwań na potrzeby akredytacji; 

 raporty książek zagubionych (na potrzeby Oddziału Kontroli Zbiorów); 

 zamiany prefiksów w sygnaturach i numerach inwentarzowych (SQL); 

 raporty na potrzeby prac nad numerem magazynowym; 
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 zdefiniowanie wirtualnej drukarki wysyłającej maile do czytelników w Wypożyczalni Głów-

nej; 

 usuwanie niepotrzebnych plików na serwerze Aleph-a; 

 zmiany w ustawieniach systemu i strony WWW w związku ze współpracą z Wyższą Szkołą 

Policji w Szczytnie; 

 wybieranie danych dla Samorządu Studenckiego do projektu Belfer 2012; 

 drukowanie inwentarza i kodów kreskowych. 

 

Współpraca z Centrum NUKAT  

W ramach współpracy z Centrum NUKAT w kolejnych etapach projektu „Autostrada” prze-

prowadzono szereg prac analitycznych i porządkowych w bazie bibliograficznej oraz bazach wzorco-

wych m.in.: 

a. wybieranie błędnych rekordów, 

b. automatyczne poprawianie pól 001, LKR, 040 (wymiana siglum WSP 

na OLSZT_003), 

c. wybieranie rekordów bibliograficznych dla NUKAT do kolejnych etapów autostrady, 

d. wgrywanie rekordów bibliograficznych i haseł z NUKAT, 

e. dwukrotne przeprowadzenie etapu 0, 

f. poprawianie pola 008 ręczne i automatyczne (rok wydania i typ daty), 

g. opracowanie procedur aktualizacji rekordów kartotek wzorcowych (poprawa starych, 

wgrywanie nowych) na podstawie plików przygotowywanych przez Centrum NU-

KAT. 

W związku z aktualizacjami oprogramowania VTLS wielokrotnie instalowano 

i aktualizowano pliki konfiguracyjne interfejsu tego programu. 

 

Modyfikacje systemów i sieci 

Od września funkcjonuje ticketowy (ORTS) system obsługi użytkowników bibliotecznej sieci 

komputerowej. Zgłoszenia są składane emailem na adres pomoc@bu.uwm.edu.pl. System ułatwia 

analizę i terminowe rozwiązywanie incydentów sieciowych i sprzętowych, a także jest narzędziem 

wspomagającym SZBI. 

W 2012 r. w bibliotecznej sieci komputerowej wprowadzono zmiany dostosowując jej struktu-

rę i funkcjonowanie do zmieniających się potrzeb użytkowników i bibliotekarzy m.in.: 

 przeniesiono siedzibę Punktu Informacji Normalizacyjnej i Ośrodka Informacji Patentowej 

na II piętro. W Punkcie Informacji Normalizacyjnej: 

o zabezpieczenie stacji roboczych użytkowników i pracowników wraz z odpowiednią 

konfiguracją systemu, 

mailto:pomoc@bu.uwm.edu.pl
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o wydzielenie VLAN w dziale, 

o zablokowanie dostępu do Internetu stacji, na których jest dostęp do bazy norm, 

o zabezpieczenie okablowania; 

 utworzono nowe stanowiska do prac merytorycznych w  Oddziałach Organizacji Wolnego 

Dostępu, Zasobu Czasopism, Wypożyczalni, Czasopism Bieżących, Opracowania Retrospek-

tywnego oraz Informacji Naukowej/Czytelni Czasopism; 

 zmodernizowano połączenia sieciowe w Oddziale Organizacji Wolnego Dostępu i Kolekcji 

Nauk Społecznych. 

 sprawdzanie i porównanie aktualności bazy norm na wewnętrznym serwerze z danymi 

umieszczonymi na serwerze PKN; 

 przygotowanie skryptu do automatycznego pobierania norm z serwera PKN; 

 przygotowanie skryptu, który kopiuje ze stacji PIN – użytkowników dzienniki zdarzeń: apli-

kacji, systemu, logowania, zabezpieczeń i usługi katalogowej w DC; 

 dodanie skryptu, który ze wszystkich działających serwerów windowsowych wyciąga plik 

z danymi konfiguracyjnymi i naprawczymi oraz danymi o systemie. W przypadku awarii dane 

te służą do odtwarzania system i diagnozowania przyczyn awarii; 

 stworzenie skryptów kopiujących dzienniki zdarzeń z kluczowych serwerów; 

 poprawienie skryptu kopiującego skróty do baz na pulpity studenckie w Kolekcji Nauk Spo-

łecznych; 

 stworzenie polisy do czyszczenia pulpitów na komputerach studenckich w Informacji Nauko-

wej; 

 skonfigurowanie blokowania kont użytkowników po trzech nieudanych logowaniach 

ze względów bezpieczeństwa; 

 wprowadzenie ograniczeń wielkości profilu użytkownika na koncie domenowym. 

 wyłączenie powiadomień o aktualizacji Java, poprzez modyfikację rejestru i użycie polisy 

GPO; 

 analiza komputerów w sieci pod kątem błędów i podatności na ich występowanie – Microsoft 

Baseline Security Analyzer 2; 

 sprawdzanie ACL w domenie (prawa dostępu do danych udostępnionych w DC); 

 konfiguracja kopiarek Toshiba w Wypożyczalni Międzybibliotecznej i Informacji Nauko-

wej/Czytelni Czasopism; 

 nadanie i odbieranie uprawnień dostępu do zasobów w domenie; 

 koordynacja zmian w aliasach pocztowych w związku ze zmianami w strukturze organizacyj-

nej. 
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Inne 

 W Czytelni Internetowej: 

o zmiana wersji klienta w czytelni internetowej; 

o przeinstalowanie komputerów studenckich; 

o aktualizacja oprogramowania; 

o przygotowanie komputerów dla Rekrutacji; 

o reinstalacja komputerów po zakończeniu Rekrutacji; 

o konfiguracja kopiarek Toshiba. 

 Modyfikacja i aktualizacje kart pracy. 

 Aktualizowanie i nadawanie uprawnień oraz raporty z systemu kontroli dostępu. 

 

Czytelnia Internetowa była czynna w dni powszednie (poniedziałek–sobota) w godz. 8.00–20.00. 

Od 13 czerwca do 25 września w Czytelni zlokalizowany był punkt IRK (Internetowa Rejestracja 

Kandydatów). Na potrzeby rekrutacji przeznaczono 70 komputerów. 

Z bazy usunięto nieaktywne konta z lat poprzednich. W Czytelni zarejestrowanych jest 4 234 

aktywnych unikalnych użytkowników. W programie Cafe Suite zarejestrowało się 16 851 klientów 

wchodzących. Na potrzeby użytkowników wykonano ok. 44 000 stron płatnych wydruków kompute-

rowych, na kwotę 8 736 PLN. 

 

W listopadzie w ODK miesięczną praktykę zawodową odbywało 2 uczniów Zespołu Szkół 

Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie. 

 

Rada Biblioteczna 

W 2012 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady Bibliotecznej, na których zapoznano się ze spra-

wozdaniami z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej, dyskutowano problemy związane z polityką 

gromadzenia, prenumeratą czasopism i sprawami regulaminu udostępniania zbiorów w bibliotekach 

filialnych. 5 grudnia 2012 r. zebrało się pierwsze posiedzenie Rady Bibliotecznej kadencji 2012–2016, 

powołanej decyzją Rektora UWM nr 64/2012. Przewodniczącym Rady został wybrany dr hab. To-

masz Stompór, prof. UWM (Wydział Nauk Medycznych), a sekretarzem – mgr Katarzyna Bikowska 

(pracownik BU). Oprócz dyskusji dotyczących organizacji i dalszej działalności Rady, jej członkowie 

zaakceptowali m.in. awanse dwóch pracowników BU na stanowisko kustosza dyplomowanego. 
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Wybrane wydarzenia związane z działalnością Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2012 

 

Luty 

Rozpoczęcie digitalizacji przedwojennych roczników „Gazety Olsztyńskiej” we współpracy 

z Muzeum Warmii i Mazur. 

Maj 

8–9 maja konferencja naukowa Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie warmińsko-

mazurskim. Stan zachowania, zorganizowana przez Komisję do Badań nad Kulturą Warmii 

i Mazur Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Instytut Historii i Stosun-

ków Międzynarodowych UWM oraz Bibliotekę Uniwersytecką w Olsztynie (Oddział Zbiorów 

Specjalnych). Konferencji towarzyszyła wystawa „Stare druki w zbiorach bibliotek olsztyń-

skich”. 

Wyposażenie przez Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych Oddziału Zbiorów Specjalnych 

w powiększalnik dla osób źle widzących. 

Wystawa zatytułowana „Rok ks. Piotra Skargi”, przygotowana przez Bibliotekę Wydziału 

Teologii. 

Wrzesień 

„Patroni kortowskich ulic”, wystawa przygotowana przez Oddział Zbiorów Specjalnych. 

Październik 

„Z katechizmem przez Rok Wiary”, wystawa przygotowana przez Bibliotekę Wydziału Teo-

logii  

 

Nagrody i odznaczenia 

Wśród odznaczonych prezydenckim Medalem Złotym za Długoletnią Służbę znaleźli się: 

Krystyna Adamowicz-Daniłowicz, dr inż. Włodzimierz Sebastyański, Barbara Tołścik i Stani-

sława Żakiewicz. 
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Załączniki dotyczące aktywności pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej 

 

Publikacje 

1) Anna Ambrochowicz-Gajownik: Powstanie Konsulatów Honorowych II RP w Afryce Pół-

nocnej – wybrane problemy, Dzieje Najnowsze, 2012, nr 3, s. 3–19. 

2) Scholastyka Baran, Katarzyna Bikowska: Transformacja zbiorów Biblioteki Uniwersytec-

kiej UWM w Olsztynie z zakresu nauk medycznych, Forum Bibliotek Medycznych, 2011, 

nr 2(8), s. 184–200. 

3) Katarzyna Bikowska: Od magazyniera do infobrokera. O ewolucji funkcji bibliotekarza i bi-

bliotek w dobie czytnika i kebaba, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2012, nr 1/2, dostęp: 

http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_1-2_2012/mag.html. 

4) Katarzyna Bikowska: Film i muzyka pośród książek, czyli kolejna odsłona Biblioteki Kultu-

ralnej, Gazeta Olsztyńska, wyd. online z 24.10.2012. 

5) Katarzyna Bikowska: Manga w bibliotece, Zeszyty Komiksowe, 2012, nr 13. 

6) Tomasz Garwoliński: Sprawozdanie z XVII Walnego Zgromadzenia Federacji Bibliotek Ko-

ścielnych FIDES (Kraków, 12–14 września 2011 r.), Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 

1(32), 2012, s. 218–222. 

7) Danuta Konieczna: Bibliotekarz musi wiedzieć więcej! Bibliotekarz, 2012, nr 7/8, s. 4–9. 

8) Danuta Konieczna: Edukacja bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej – przeszłość, 

teraźniejszość i przyszłość, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online] 2011 nr 3/4. Dostęp: 

http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_3-4_2011/index.html. 

9) Danuta Konieczna: Nowy gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, Forum Bibliotek 

Medycznych, 2011 [druk 2012], R. 4, nr 2(8), s. 156–172. 

10) Katarzyna Maćkiewicz: Organizacja przestrzeni architektonicznej Biblioteki Uniwersyteckiej 

UWM w Olsztynie, Bibliotheca Nostra, 2011, nr 2 (24), s. 40–49; toż w: III Wrocławskie Spo-

tkania Bibliotekarzy, red. H. Szarski, D. Dudziak. (Z problemów Bibliotek Naukowych Wro-

cławia ; 10). Wrocław 2012, s. 209–213. 

11) Piotr Łukasz Patejuk: „Die Sagen von Sensburgen Stadtwappen” G. J. Fr. von Hassela jako 

źródło poznania symboliki herbu miasta Mrągowa, Meritum, t. 3, 2012. 

12) Piotr Łukasz Patejuk: Pomnik w Zawadach Małych k. Ostródy jako leśne miejsce upamięt-

nienia zbrodni hitlerowskiej, w: Las w kulturze polskiej, pod red. W. Łysiaka, Poznań 2012, s. 

125–131. 

13) Elżbieta Stawska: Nie samą książką…, Wiadomości Uniwersyteckie, 2012, nr 11, s. 11. 
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Udział aktywny w konferencjach naukowych 

1) Franciszka Orzeszkowska – ref.: Stare druki w Bibliotece UWM w Olsztynie, oraz Tomasz 

Garwoliński – ref.: Stare druki z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Du-

chownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, wygłoszone na konferencji „Za-

bytkowe zbiory biblioteczne w województwie warmińsko-mazurskim. Stan zachowania”, zor-

ganizowanej przez Komisję do Badań nad Kulturą Warmii i Mazur Towarzystwa Naukowego 

im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM oraz 

Bibliotekę Uniwersytecką w Olsztynie (8–9.05.2012). 

2) Ewa Rudnicka – ref.: Wpływ kultury organizacyjnej na wizerunek bibliotekarzy na przykła-

dzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, wygłoszony na Bałtyckiej Konferencji – Zarzą-

dzanie i Organizacja Bibliotek „Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i kon-

cepcji organizacyjnych bibliotek” (Gdańsk, 18.05.2012). 

3) Magdalena Malanowicz – ref.: Centrum Dokumentacji Europejskiej UWM jako specjali-

styczna biblioteka europejska oraz popularyzator wiedzy o Unii Europejskiej, wygłoszony na 

konferencji naukowej „Unia Europejska wobec wyzwań XXI wieku. Czy Unia Europejska 

będzie graczem światowym”, zorganizowanej przez Instytut Nauk Politologicznych (UWM) 

i Centrum Doskonałości im. J. Monneta (5.06.2012).  

4) Katarzyna Maćkiewicz – ref.: Jakość szkoleń bibliotecznych prowadzonych dla studentów 

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Badania pilotażowe, wygłoszony na V 

Konferencji Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Znaczenie i badania jakości w bibliotece” Łódź 

– Rogów (13–15.06.2012). 

5) Maciej Rynarzewski – ref.: Identyfikacja wizualna w bibliotekach – dokąd nas prowadzi, 

wygłoszony na VII Forum Młodych Bibliotekarzy w Łodzi (11–12.09.2012). 

6) Małgorzata Wiśniewska – ref.: Zarządzanie czasem pracy w Bibliotece Naukowej, wygło-

szony na konferencji naukowej pt. „Kreatywność i innowacje w bibliotece naukowej”, zorga-

nizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi (13–14.09.2012). 

7) Scholastyka Baran, Katarzyna Bikowska – ref: Biblioteka społecznościowa – nowoczesne 

przestrzenie a kultura w wersji akademickiej w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie, wy-

głoszony na konferencji naukowej pt. „Kulturowe aspekty funkcjonowania bibliotek w prze-

strzeni społecznej”, zorganizowanej przez SBP i Olsztyńską Szkołę Wyższą (Olsztyn, 

16.09.2012). 

8) Katarzyna Bikowska – ref.: Manga i jej poprzednicy: w maglu sztuki i literatury popularnej, 

wygłoszony na konferencji naukowej z cyklu „Książka – Dokument – Informacja” 

pt. „Kulturowa tożsamość książki”, zorganizowanej przez Instytut Informacji Naukowej 

i Bibliotekoznawstwa UWr (Wrocław, 5–7.12.2012). 
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Udział bierny w konferencjach naukowych 

1) Beata Anek-Kucharek, Katarzyna Bikowska, Beata Kurpiecka, Małgorzata Wiśniewska, Ju-

styna Wojda – „Mobilna edukacja w XXI wieku”, konferencja naukowa zorganizowana przez 

Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Olsztynie (28.03.2012). 

2) Scholastyka Baran, Katarzyna Bikowska – III Międzynarodowa Konferencja Open Access 

w Polsce „Otwarta nauka i edukacja” (Bydgoszcz, 13–14.04.2012). 

3) Anna Ambrochowicz-Gajownik, Scholastyka Baran, Katarzyna Bikowska, Danuta Konieczna, 

Małgorzata Szymańska-Jasińska – „Zabytkowe zbiory biblioteczne w województwie warmiń-

sko-mazurskim. Stan zachowania”, konferencja naukowa zorganizowana przez Towarzystwo 

Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, IHiSM UWM i Bibliotekę Uniwersytecką w Olszty-

nie (8–9.05.2012). 

4) Tomasz Garwoliński – konferencja naukowa „Wierność tradycji – służba współczesności. 

Dwudziestolecie Archidiecezji i Metropolii Warmińskiej”, Olsztyn (10.05.2012). 

5) Urszula Ofanowska – Ogólnopolskie Seminarium „Książka artystyczna”, zorganizowane 

przez Bibliotekę Uniwersytecką im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku (10–11.05.2012). 

6) Danuta Konieczna – 10-lecie utworzenia katalogu centralnego NUKAT, konferencja zorgani-

zowana przez Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie (4.09.2012). 

7) Agnieszka Jaroszewska, Ewelina Łukasik, Ewa Urbanowska, Justyna Wojda – VII Forum 

Młodych Bibliotekarzy w Łodzi (11–12.09.2012). 

8) Agnieszka Michałowska – seminarium na temat „Normalizacja i jej implikacje społeczne”, 

zorganizowane przez Polski Komitet Normalizacyjny (Warszawa, 14.06.2012). 

9) Monika Bartnik, Elżbieta Borajkiewicz, Olga Gierulska, Larysa Levytska, Franciszka Orzesz-

kowska, Sylwia Pac, Ewa Rudnicka, Elżbieta Stawska, Joanna Suchto, Małgorzata Wiśniew-

ska – konferencja naukowa „Kulturowe aspekty funkcjonowania bibliotek w przestrzeni spo-

łecznej”, zorganizowana przez SBP i Olsztyńską Szkołę Wyższą (Olsztyn, 19.09.2012) 

10) Katarzyna Maćkiewicz – Międzynarodowa Konferencja „Edukacja informacyjna i medialna. 

Archipelagi wiedzy”, zorganizowana przez Komisję ds. Edukacji Informacyjnej Zarządu 

Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie 

(4–5.10.2012). 

11) Małgorzata Szymańska-Jasińska – II seminarium ogólnopolskie „Archiwa Przełomu 1989–

1991 w czasach przełomu. Przegląd źródeł – ocena stanu zachowania i mapa rozmieszczenia”. 

Wspólny projekt Kancelarii Prezydenta RP i Kancelarii Senatu, Warszawa, Pałac Prezydencki 

(15.10.2012). 

12) Scholastyka Baran, Katarzyna Bikowska – „Europejski styl zarządzania biblioteką. Szwedzkie 

wyszukiwanie, polska biblioteka, brytyjskie zabezpieczenia – ARENA, PATRON i RFID”, 

BUW (9.11.2012), org. MOL sp. z o.o. 
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13) Danuta Konieczna – Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek, zorganizowana 

przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Olsztynie i Fundację Rozwoju Społeczeństwa In-

formacyjnego (4.12.2012). 

 

Udział pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w warsztatach, szkoleniach i spotkaniach 

roboczych 

 

1) Jolanta Gałecka, Piotr Smogorzewski, Zbigniew Stadnik, Roman Moszczyński, Przemysław 

Zieliński – szkolenie dla audytorów wewnętrznych (MERITUM, Olsztyn BU, 14-15.03.2012). 

2) Agnieszka Michałowska – szkolenie na temat „Korzystanie z norm w praktyce”, zorganizo-

wane przez Polski Komitet Normalizacyjny (Warszawa, 27.03.2012). 

3) Agnieszka Michałowska – seminarium na temat „Ocena stanu realizacji Polityki Edukacyj-

nej”, zorganizowane przez Polski Komitet Normalizacyjny (Warszawa, 30.03.2012). 

4) Jolanta Osiecka-Murawa – szkolenie on-line: ProQuest Administrator Module (PAM) 

(16.04.2012). 

5) Katarzyna Maćkiewicz, Jolanta Osiecka-Murawa – „Dzień EBSCO” – spotkanie dotyczące 

trendów w działalności bibliotek naukowych oraz systemów do opracowywania statystyk wy-

korzystania źródeł online, pakietów e-czasopism i e-książek oraz multiwyszukiwarce EBSCO 

Discovery Service. Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego (19.04.2012). 

6) Olga Gierulska – XV Ogólnopolska Konferencja Centrów Dokumentacji Europejskiej (23–

24.04.2012). 

7) Katarzyna Maćkiewicz, Bogdan Orzeszkowski – spotkanie seminaryjne nt. „The Teaching Li-

brarian: Understanding Information Literacy as a Personal and Institutional Practice” z Wendy 

Holliday z Utah State University (USA), ekspertem w zakresie edukacji informacyjnej (infor-

mation literacy), zorganizowanej przez Koło SBP przy Bibliotece Uniwersyteckiej w War-

szawie (7.05.2012).  

8) Małgorzata Szymańska-Jasińska – spotkanie na temat „Najnowsze wyniki badań nad akade-

mickim wykorzystaniem książek elektronicznych na świecie”, zorganizowane przez ProQuest 

Learning, Ebrary oraz ABE-IPS (Warszawa, 11.05.2012). 

9) Zespół INiCzCz – Szkolenie on-line: Itroduction to the New ProQuest Platform (21.05.2012). 

10) Aneta Wółkiewicz, Dorota Reczyńska, Małgorzata Wiśniewska, Jolanta Wołos – konferencja 

robocza na temat „Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT”, zorganizowa-

na przez UMK w Toruniu (22–24.05.2012). 

11) Katarzyna Maćkiewicz – prekonferencja poświęcona „Discovery Solutions”. Warsztaty doty-

czące multiwyszukiwarek, poprzedzające V Konferencję Biblioteki Politechniki Łódzkiej 

(12.06.2012) 
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12) Zespół INiCzCz – szkolenie on-line Thomson Reuters: indeksy cytowań, tworzenie repozyto-

riów, raporty cytowań itp. (26–29.06.2012, 6 sesji szkoleniowych). 

13) Beata Anek-Kucharek, Wiesława Olkowska, Magdalena Wyspiańska – szkolenie online doty-

czące zasady stosowania haseł jhp KABA w funkcji tematu formalnego w opracowaniu do-

kumentów muzycznych (28.06.2012). 

14) Małgorzata Szymańska-Jasińska – Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich 

Szkół Polskich, Kraków, Biblioteka Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (17–18.09.2012) 

15) Jolanta Osiecka-Murawa – Szkolenie on-line:   New ProQuest Platform Recent Enhancements 

(9.10.2012) 

16) Katarzyna Maćkiewicz – „Otwarta nauka w naszych rękach – od projektu do wdrożenia repo-

zytorium uczelnianego”, warsztaty zorganizowane przez Bibliotekę Uniwersytecką UAM 

w Poznaniu (15.10.2012) 

17) Jolanta Gałecka, Paweł Piecychna, Małgorzata Szymańska-Jasińska – Konferencja Polskiej 

Grupy Użytkowników Systemu Aleph, Warszawa, Centralna Biblioteka Rolnicza, PolALEPH 

i Aleph Polska (16.10.2012). 

18) Zespół INiCzCz – szkolenie on-line (Thomson Reuters): Tworzenie i formatowanie bibliogra-

fii załącznikowej w EndNote Web (25.10.2012). 

19) Zespół INiCzCz – szkolenie on-line (Thomson Reuters): Journal Citation Reports – ocena pa-

rametryczna czasopism (30.10.2012). 

20) Jolanta Osiecka-Murawa – Szkolenie on-line: EBSCOhost Advanced (9.11.2012). 

21) Zespół oddziałów opracowania zbiorów (14 osób) – szkolenie online na temat zasad ogólnych 

tworzenia i stosowania w katalogu NUKAT haseł ujednoliconych dla nazw wydawców 

(23.11.2012). 

22) Jolanta Osiecka-Murawa – szkolenie on-line: EBSCOadmin (20.12.2012). 
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W Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się także 17 prezentacji baz elektronicznych. 

 

Zazwyczaj w ostatnie poniedziałki miesiąca w Bibliotece Uniwersyteckiej odbywają się seminaria 

szkoleniowe dla pracowników. W 2012 r. ich tematyka przedstawiała się następująco: 

 Internetowe portale bibliotekarskie (Maciej Rynarzewski, styczeń) 

 Encyklopedie i leksykony ogólne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej (Bogdan Orzeszkow-

ski, luty) 

 Wikipedia – encyklopedia tworzona przez internautów (Przemysław Zieliński, marzec) 

 Kolekcja bibliografii drukowanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej (Agnieszka Obręb-

ska, kwiecień) 

 Zasoby informacyjne Biblioteki Uniwersyteckiej w zakresie nauk medycznych (Elżbieta Boraj-

kiewicz, Elżbieta Usowicz, maj) 

 Podsumowanie działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w roku akademickim 2011/2012 (Mał-

gorzata Szymańska-Jasińska, czerwiec) 

 Wpływ otwartej nauki i kompetencji informacyjnych na jakość usług bibliotecznych 

(dr inż. Katarzyna Maćkiewicz, październik) 

 Ustawiczne kształcenie bibliotekarzy (dr Danuta Konieczna, listopad) 

 Biblioteki i repozytoria cyfrowe (Maciej Rynarzewski, grudzień). 

 

Działalność dydaktyczna 

1) Beata Anek-Kucharek prowadziła zajęcia z katalogowania formalnego i rzeczowego na Stu-

diach Podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. 

2) Łukasz Fafiński prowadził zajęcia nt publikacji tekstów w Internecie na kierunku Filologia 

Polska Wydziału Humanistycznego (60 godz.). 

3) Dr Danuta Konieczna prowadziła zajęcia z klasyfikacji piśmiennictwa i zarządzania biblio-

teką na Studiach Podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. 

4) Agnieszka Michałowska prowadziła zajęcia z podstaw normalizacji w wymiarze 30 godzin 

w ramach modułu ogólnouczelnianego dla studentów studiów stacjonarnych UWM (Wydział 

Nauk Ekonomicznych, kierunki: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Ekonomi; Wydział 

Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, kierunek: Architektura Krajobrazu; Wydział Nauki 

o Środowisku, kierunek: Inżynieria Środowiska; Wydział Nauk Społecznych, kierunek Oligo-

frenopedagogika; Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne). 

 

Dokształcanie 

1) Katarzyna Jasińska – ukończyła studia magisterskie w Instytucie Informacji Naukowej i Stu-

diów Biblikologicznych, UW; 
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2) Grażyna Kulgajuk – kontynuacja studiów licencjackich na kierunku Informacja Naukowa 

i Bibliotekoznawstwo, UMK; 

3) Laryssa Levytska – ukończyła Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Nau-

kowej, UWM; 

4) Olga Lewandowska – ukończyła Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Nau-

kowej, UWM; 

5) Emilia Łastowska – kontynuacja studiów licencjackich na kierunku Praca Socjalna, UWM; 

6) Joanna Święcicka – kontynuacja Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej, UWM; 

7) Urszula Smolińska – kontynuacja studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Opiekuń-

czo-Wychowawcza, UWM; 

8) Łukasz Wasieczko – kontynuacja Podyplomowych Studiów Bibliotekoznawstwa i Informacji 

Naukowej, UWM. 

 

Inne formy działalności 

1) Anna Ambrochowicz-Gajownik – miesięczne stypendium Fundacji Lanckorońskich w Lon-

dynie; 

2) Dr inż. Scholastyka Baran – członkostwo w organizacji International Society for Knowledge 

Organization (ISKO); zastępca przewodniczącego Zarządu Koła Miejskiego SBP w Olsztynie, 

Członek Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych w kadencji 2012–2016; członek Uczelnianego 

Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w UWM; 

3) Katarzyna Bikowska – członkostwo w organizacji International Society for Knowledge Or-

ganization (ISKO); członek Zarządu Koła Miejskiego SBP w Olsztynie, sekretarz Rady Bi-

bliotecznej w kadencji 2012–2016; 

4) Dagmara Chełstowska – członek Senackiej Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej 

w kadencji 2012–2016; 

5) Jolanta Gałecka – członek Senackiej Komisji ds. Kadrowych; 

6) Ks. Tomasz Garwoliński – członkostwo w Zarządzie Federacji Bibliotek Kościelnych „Fi-

des”, sekretarz redakcji czasopisma „Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych”; 

7) Dr Danuta Konieczna – uczestnictwo w komisji egzaminacyjnej dla bibliotekarzy dyplomo-

wanych (4 spotkania zespołu, 10 recenzji, 2 sesje egzaminacyjne); recenzja wydawnicza mate-

riałów pokonferencyjnych pt. Unowocześnienia organizacji i metod pracy bibliotek w świetle 

zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II. Dn. 17 listopada 2011 r. Biblioteka Uniwer-

sytetu Opolskiego; 

8) Agnieszka Obrębska – wywiad dla Radia Olsztyn na temat wystawy „Polonica z okresu dru-

giej wojny światowej (1939–1945) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej” (23.01.2012). 
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9) Małgorzata Szymańska-Jasińska – udział w Komisji Senackiej Nauki UWM i Kolegium 

Wydawniczym; przewodnictwo komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Okręgu SBP 

w celu oceny kandydatów zgłoszonych na Bibliotekarza Roku 2011; uczestnictwo w Woje-

wódzkim Dniu Bibliotekarza w Lidzbarku Warmińskim (9.05.2012).  

10) Elżbieta Usowicz – pełnomocnik ds. bazy BazTech. 

 

W Bibliotece Uniwersyteckiej UWM działa Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia 

w składzie: dr inż. Scholastyka Baran – przewodnicząca, dr inż. Katarzyna Maćkiewicz i Maciej Ry-

narzewski – przedstawiciele Biblioteki Uniwersyteckiej oraz przedstawiciele studentów i doktorantów. 

 

      Sporządziła Małgorzata Szymańska-Jasińska 


