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Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2013 

 

W 2013 r. Biblioteka Uniwersytecka  kontynuowała 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. 

W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Biblioteki. Z powodu  

rezygnacji złożonej przez Panią dyrektor mgr Małgorzatę Jasińską-Szymańską, z dniem 1 kwietnia 

2013 r., Rektor powierzył to stanowisko, jako osobie pełniącej obowiązki dyrektora, dr Danucie 

Koniecznej, pełniącej dotychczas funkcję zastępcy dyrektora.  

Na dzień 31 grudnia 2013 roku struktura Biblioteki uległa niewielkim zmianom, m.in. z powodu 

rozwiązania Oddziału Administracyjno-Technicznego. Do systemu biblioteczno-informacyjnego 

Uczelni należały: Biblioteka Wydziału Teologii, Biblioteka Wydziału Sztuki i Biblioteka Instytutu Nauk 

Politycznych. W trakcie organizacji jest Biblioteka zamiejscowego Wydziału Studiów Technicznych 

i Społecznych w Ełku. 

  

Pracownicy 

Zespół pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i filii bibliotecznych na dzień 31 grudnia 2013 

r. liczył 149 osób (148,75 etatu – jedna osoba zatrudniona na trzy czwarte etatu). W liczbie 149 osób 

uwzględnionych zostało 5 osób, które przebywają na długotrwałych zwolnieniach lekarskich  

i urlopach macierzyńskich, tak więc faktycznie pracowały 144 osoby. W okresie sprawozdawczym 

odeszły z pracy 3 osoby. Ponadto 2 osoby przebywają na rocznym urlopie bezpłatnym, a jedna osoba 

na urlopie wychowawczym. Od 1 grudnia 2013 r. do obsady Biblioteki został włączony konserwator 

Krzysztof Bączkowski (wcześniej na etacie Zespołu Administratorów Obiektów UWM). 

W Bibliotece Uniwersyteckiej pracowało 138 osób, a w bibliotekach filialnych na etatach 

bibliotecznych – sześć. 10 pracowników Biblioteki posiada stopień naukowy doktora, 118 osób tytuł 

magistra, 4 osoby stopień licencjata/inżyniera, 17 osób posiada średnie wykształcenie.   

 10 pracowników Biblioteki uzupełniało swoje wykształcenie na studiach wyższych lub 

podyplomowych. Pracownicy wygłosili 12 referatów na konferencjach ogólnopolskich  i wzięli bierny 

udział w 23 konferencjach naukowych (40 pracowników). Opublikowali 9 artykułów i 5 artykułów 

zgłosili do druku. Wygłosili ponadto 7 referatów w czasie seminariów szkoleniowych, odbywających 

się co miesiąc w Bibliotece.  

 

Zbiory 
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Studenci i pracownicy naukowi korzystali ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, bibliotek 

filialnych oraz Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, liczącej 257 432  wol. Do 

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

grudnia 2013 r. liczyły 37 393 wol.; skorzystało z nich 283 czytelników. W roku sprawozdawczym 

biblioteki zakładowe nabyły łącznie 306 wol. (w 2012 – 2 435 wol.). Przeprowadzana jest 

systematyczna selekcja zbiorów tych bibliotek; wiele pozycji przekazywanych jest do Biblioteki 

Uniwersyteckiej. 

 

Tab. 1: Wielkość zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w latach 2011–2013 

 

 

Lata 

Nabytki Ubytki  

Stan na 

31.12 

 

Druki 

zwarte 

 

Zbiory 

specjalne 

 

Czasopisma 

 

Razem 

 

Druki 

zwarte 

 

Zbiory 

specjalne 

 

Czasopisma 

 

Razem 

2011 22 794     281 5 234 28 299 19 063     497      0 19 560 976 703 

2012 18 930     291 2 264 21 485 19 388     2 923      0 22 211 975 977 

2013 21 175 1340 4 708 27 223 12 063 1 659      6 13 728 989 472 

 

 

Po uwzględnieniu liczby jednostek ubytkowanych zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wzrosły o  

13 495. ( W 2012 r. wzrosły o 2 091 wol./jedn.). 

Nowy zasób książek pochodził przede wszystkim z zakupu - 12 260 wol. (w tym z grantów 

pracowników naukowych – 772 wol. oraz dla bibliotek zakładowych – 65 wol.), wymiany (1 079 wol.) 

i darów (7 836 wol.). Biblioteka prowadziła wymianę z 94 instytucjami (76 z kraju i 18 z zagranicy). Dla 

celów wymiany zakupiono 677 wol. książek i 590 wol. czasopism. 

 

Na dzień 31 grudnia 2013 r. księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej i wszystkich jej filii liczył 

łącznie 989 472 wol./jedn. 

W rozbiciu na rodzaje dokumentów zbiory obejmowały: 

 – wydawnictwa zwarte   749 998 wol. 

 – czasopisma   179 738 wol. 

 – zbiory specjalne    59 736 jedn. 

 

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

Elsevier, Scopus, Springer, Web of Knowledge i Wiley-Blackwell  - 8 522 oryginalnych tytułów 
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czasopism (wg listy A-Z łącznie z czasopismami w dostępie Open Access – 66 871 tyt.) oraz zakupione 

przez Bibliotekę platformy książek elektronicznych, oferujące dostęp do 109 170 pozycji. 

Liczba tytułów czasopism drukowanych bieżących pochodzących z prenumeraty, wymiany 

i darów wynosiła 1 394. Szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela: 

 

Tab. 2: Liczba tytułów czasopism nabytych w roku 2013    

Strefa 

pochodzenia 

Źródło wpływu Razem 

Prenumerata Wymiana Dary 

Polskie 703 182 301 1 186 

Zagraniczne 95 47   66    208 

Razem 798 229 367 1 394 

 

Liczba tytułów jest o 172 tytuły większa aniżeli w 2012 r. Zwiększenie liczby tytułów nastąpiło głównie 

dzięki darom (więcej o 153 tyt.) i wymianie (więcej o 56 tyt.). O 37 tytuły zmniejszyła się liczba 

czasopism pochodzących z prenumeraty.  

W roku budżetowym 2013 r. wydano w sumie (ze środków dydaktycznych Uczelni, 

grantów, funduszu PAN) na zbiory Biblioteki 1 478 781,20 (2012 r. – 1 483 312, 81 zł), w tym na: 

 zakup wydawnictw zwartych        597 032,57 zł 

 zakup wydawnictw zwartych z grantów            67 431,94 zł 

 zakup zbiorów specjalnych            2 446,10 zł 

              zakup zbiorów specjalnych z grantów                                                          224,91 zł 

 prenumeratę i zakup czasopism polskich      209 670,08 zł 

 zakup polskich baz danych online       130 502,16 zł 

 prenumeratę i zakup czasopism zagranicznych drukowanych    237 653,35 zł 

 prenumerata czasopism zagr. refundowana przez PAN            36 757,36 zł 

 zakup zagranicznych pełnotekstowych baz danych     172 102,36 zł 

              zakup systemu HAN            24 960,60 zł 

 

       Razem    1 478 781,20 zł  

Kwota ta jest o 4 531,6 zł mniejsza aniżeli w 2012 r. 

 

Wartość wydawnictw zwartych i zbiorów specjalnych otrzymanych w darze wynosiła 180 463,63 zł, 

z wymiany – 51 131 zł, czasopism otrzymanych w darze – 32 571,85 zł, z wymiany – 30 101,26 zł 

(egzemplarze na wymianę zakupiono za 12 268,00 zł). W sumie wydawnictwa zakupione na wymianę 

(wyd. zwarte i czasopisma) kosztowały 54 998,90 zł. 
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Biblioteka pozyskała kwotę 44 291,30 zł z tytułu opłat za przekroczenie terminu zwrotu 

książek, z tego samego tytułu, w ramach rekompensaty czytelnicy zakupili 224 wol. książek 

(za 7 073,61 zł). Z tytułu wpłat za wydruki w Czytelni Internetowej wpłynęły 9 587,- zł. 

 

 

 

Opracowanie zbiorów 

W roku 2013 dodano do katalogu komputerowego 84 783 jednostki (w 2012 r. – 87 879).  

Na dzień 31 grudnia 2013 r. baza katalogu liczyła 321 363 rekordy bibliograficzne, do których 

dołączonych było 697 189 egzemplarzy. Jest to 70,46% całości zbiorów (2012 r. – 64,4%);  

w przypadku wydawnictw zwartych jest to 77,4% . 

Biblioteka współtworzy narodowy uniwersalny katalog NUKAT. W roku sprawozdawczym 

wprowadzono do niego 10 881 nowych rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych, 

skopiowano zaś –  33 478  (2012 r.  – 47 623). Utworzono 7 959 nowych haseł wzorcowych. Ponadto 

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

Zajmowano się także rozwijaniem schematu i kontrolowaniem ustawienia księgozbioru w wolnym 

dostępie. Kontynuowano prace nad ewidencją czasopism.  

 

Udostępnianie 

W dniu 31 grudnia 2013 r. w bazie zarejestrowanych było 48 257 czytelników, w tym 10 210 

zapisanych w ciągu ostatniego roku. 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 17 887 (o 11 012 mniej 

aniżeli w 2012 r.) oraz 1 678 czytelników korzystających na hasło z komputerów domowych. Łącznie – 

19 565 czytelników. W bazie czytelników aktywnych zarejestrowani byli m.in. studenci stacjonarni – 

14 152  i niestacjonarni – 2 087 , pracownicy uczelni – 887, doktoranci – 331, biblioteki korzystające 

z wypożyczalni międzybibliotecznej – 92. Wydano 292  karty tymczasowe (2012 – 627). 

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

Wypożyczalnia, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, kolekcje dziedzinowe, Oddział Informacji 

Naukowej/Czytelnia Czasopism, Biblioteka Wydziału Sztuki, Biblioteka Wydziału Teologii, Biblioteka 

Instytutu Nauk Politycznych. 

W sumie zarejestrowanych zostało 381 244 wypożyczeń – o 68 812 mniej aniżeli w 2012 r. 

(2012 r. – 450 056) i 329 283 zwroty (2012 r. – 351 134). 
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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 

są 822 miejsca dla czytelników w czytelniach, pokojach pracy indywidualnej i w tzw. wolnej 

przestrzeni (hol, antresola, ogród zimowy). 

    Agendy udostępniania BU odwiedziło łącznie 275 975 czytelników, zaś biblioteki filialne – 32 016. 

Razem – 307 991. Do tej liczby nie zostały wliczone odwiedziny „Na antresoli” i w „Ogrodzie 

zimowym”. Łączna liczba odwiedzin jest o 131 146 mniejsza aniżeli w 2012 r.   

 

 

 

Tab. 3: Udostępnione zbiory w roku 2013 

 Książki Czasopisma Zbiory specjalne Razem 

Biblioteka Uniwersytecka 

– udostępnienia na zewnątrz 

 

– udostępnienia na miejscu 

 

307 871 

 

328 735 

 

      9 

 

151 917 

 

   884 

 

3 252 

 

  308 764 

    

   483 904 

   792 668 

 

Filie 

– udostępnienia na zewnątrz 

 

– udostępnienia na miejscu 

 

  16 872 

   

  17 212 

 

    3 148 

  

  16 385 

 

    211 

 

  1 140 

 

     20 231 

      

     34 737 

     54 968 

 

             Razem   670 690   171 459    5 487     847 636 

 

Należy do tego doliczyć zdalne wykorzystywanie źródeł elektronicznych, liczące 422 571 

pobranych dokumentów – o 59 515 więcej aniżeli w 2012 r.  

W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępniono 792 668 wol./jedn. książek, czasopism i zbiorów 

specjalnych, a w filiach – 54  968. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił niewielki wzrost 

liczbowy wykorzystanych materiałów (o 2 123 wol./jedn.). Znacząco wzrosło udostępnienie zbiorów 

w czytelniach w Bibliotece Uniwersyteckiej – wzrost wykorzystanych książek o 45 732,  

a wykorzystanych czasopism o 34 684 poz. Ogółem wzrost wypożyczeń w Bibliotece Głównej nastąpił 
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o 39 620 wol./jedn. W kolekcjach dziedzinowych udostępniono na miejscu lub poza czytelnie  

(najczęściej na xero lub jako wypożyczenia nocne i weekendowe) następujące ilości zbiorów: 

 w Kolekcji Nauk Społecznych    185 955    

 w Kolekcji Nauk Humanistycznych     55 148   

 w Kolekcji Nauk Przyrodniczo-Technicznych       81 686 

                      razem  322 789 

Udostępniono w kolekcjach o 73 608 pozycji więcej aniżeli w 2012 r. 

 

Kolekcję Dydaktyczną w 2013 r. odwiedziło 158 874 czytelników (dane na podstawie licznika bramki). 

W bibliotekach filialnych zanotowano następujące liczby udostępnionych wydawnictw:  

Biblioteka Wydziału Teologii        42 389  wol. 

Biblioteka Wydziału Sztuki          1 782 wol. 

Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych                    10 797 wol. 

                                                                            razem   54 968 wol. 

 

Zauważalny jest znaczący spadek wypożyczeń w bibliotekach filii – o 37 497 wol./jedn. W Bibliotece 

Wydziału Teologii o 36 230 wol./jedn., w Bibliotece Wydziału Sztuki o 1 012 wol./jedn. i w Bibliotece 

Instytutu Nauk Politycznych o 3 800 wol./jedn. 

 

Wypożyczanie międzybiblioteczne    

Biblioteka Uniwersytecka ułatwia czytelnikom dostęp do materiałów znajdujących się  

w innych bibliotekach polskich i zagranicznych poprzez usługę wypożyczeń międzybibliotecznych. 

W roku sprawozdawczym od pracowników i studentów Uczelni wpłynęło 4 325 zamówień;  

po wyeliminowaniu pozycji znajdujących się w zbiorach bibliotek olsztyńskich, do bibliotek polskich  

i zagranicznych wysłano 3 422 zamówienia (3 212 do bibliotek krajowych i 210 – zagranicznych),  

z czego udało się zrealizować 2 848 (83%). 

Do bibliotek krajowych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wysłano 1 351 pozycji, 

do zagranicznych – 6. Zamówień ogółem było 1 481. Dotyczą one książek, odbitek i skanów 

artykułów, plików elektronicznych. 

Biblioteka Uniwersytecka w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych współpracowała z 301 

bibliotekami krajowymi i 82 zagranicznymi. 

 

 

Działalność informacyjna i zbiory elektroniczne 
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W Bibliotece Uniwersyteckiej działalność informacyjną, oprócz Oddziału Informacji 

Naukowej, prowadzą wszystkie agendy udostępniania oraz filie biblioteczne.  OIN i Czytelnię 

Czasopism w 2013 r. odwiedziło ok. 70 000 osób, wykorzystując 151 902 wydawnictw (czasopism i 

wydawnictw informacyjnych). Pracownicy oddziału przeznaczyli  176 godzin na szkolenia i zajęcia 

dydaktyczne. W ciągu roku przeszkolono 1 760 osób (88 grup seminaryjnych).  

W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępnianych jest 57 licencjonowanych baz danych, w  tym: 

polskie (17): AGRO, aleBank.pl, SIGŻ, BZCZ, Czytelnia Czasopism Prawniczych (Wolters Kluwer), PBPE, 

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

ibuk.pl, Municypium, SIGMA-NOT i zagraniczne (40): EBSCOhost (14 baz); Access Medicine; Ebrary; 

Elsevier; Emerald; ISSN Online; Knovel; ProQuest (11 baz), Scopus; SpringerLink; Web of Knowledge 

(6 baz); Wiley Online Library.  

Liczba oryginalnych, unikatowych czasopism elektronicznych –   8 522  (wg listy A-to-Z, łącznie z 

czasopismami w dostępie Open Access – 66 871))  

Liczba książek elektronicznych (licencje) – 109 170, w tym m.in.: 

 EBRARY – 80 tys. 

 ibuk.pl      –  802 

 Knovel     – 1 206 

 Springer  - 27 087 

 

Liczba logowań do licencjonowanych baz danych – 139 561 (o 13 565 więcej                           

w porównaniu z 2012 r.). 

Liczba ściągniętych dokumentów z licencjonowanych czasopism elektronicznych  

i pełnotekstowych baz danych –  422 571  (o 59 515 więcej w porównaniu z 2012 r.).    

 

Liczba wyszukiwań – 271 256   (o 30 072 więcej w porównaniu z 2012 r.)     

 

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

Knovel) (dostęp na hasło z komputerów domowych): 

Ogółem korzystało – 1 678 użytkowników 

Nowi użytkownicy w 2013 r. – 184. 

Biblioteka Uniwersytecka oferowała także dostępy testowe do 29 baz (archiwum testowanych baz 

dostępne jest na stronie internetowej BU), odbyło się także 16 szkoleniowych prezentacji baz. 

Stale powiększa się baza publikacji naukowych pracowników UWM; kartoteka liczy ok. 15 tys. 

pozycji.  
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Oddział współpracuje także z innymi ośrodkami w tworzeniu baz: 

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

Biblioteka Rolnicza. W 2013 r. przekazano 56 rekordów; 

BAZTECH – koordynowany przez Politechnikę Krakowską (22 biblioteki uczelniane z całego 

kraju); UWM dokumentuje 15 tytułów czasopism z zakresu techniki, w 2013 r. włączono do 

bazy 1 450 rekordów bibliograficznych z bibliografią załącznikową. 

 

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 

2 160 wol. książek – w ostatnim roku wpłynęło ich 170, a czasopism 388 wol. Z baz danych CDE 

skorzystało 1 124 osób. 

Punkt Informacji Normalizacyjnej 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 grudnia 2011 r., dzięki czemu 13 

grudnia 2011 r. PIN otrzymał elektroniczny kompletny i aktualny zbiór Polskich Norm. Liczba Polskich 

Norm w wersji papierowej liczy 35 065 jednostek (Polskie Normy oraz Polskie Normy oryg. w jęz. 

ang.). Bieżące normy w wersji elektronicznej są dostarczane systematycznie przez PKN od 1 kwietnia 

2009 r. raz w tygodniu.  

W  2013 r. podjęto prace porządkowe nad zbiorem norm w wersji papierowej, które miały sygnatury 

b. Biblioteki WSP i Biblioteki ART. Stworzono jeden inwentarz norm oraz normy były sukcesywnie 

opracowywane w systemie Aleph. 

 W 2013 r. udostępniono 2 011 norm (o 437 więcej aniżeli w 2012 r.) i 36 innych publikacji 

oraz 11 czasopism. Punkt odwiedziło 401 osób; udzielono 208 odpowiedzi na zapytania informacyjne. 

 14 stycznia 2013 r. przeprowadzono zajęcia dla studentów kierunku towaroznawstwa 

Wydziału Bioinżynierii Zwierząt z zakresu norm i normalizacji w ramach przedmiotu „Sterowanie 

jakością”. 

 

Ośrodek Informacji Patentowej służy pomocą przy korzystaniu z bazy opisów patentowych 

dostępnej w domenie publicznej na stronie Urzędu Patentowego (wszystkie opisy patentowe od 1924 

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

przed rokiem 1945 oraz zbiory regionalne i bibliologiczne.  

Ze zbiorów skorzystało 3 250 czytelników; łącznie udostępniono 6 900 jednostek (w tym 1 220 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 napłynęły z Cieszyna i Łodzi. Znajdują się w nich m.in. unikalne kolekcje wydawnictw, głównie 

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

audiowizualne BU są popularyzowane w ramach projektu Biblioteka Kulturalna, którą prowadzi  mgr 

Katarzyna Bikowska.  

 

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego działa w ramach Oddziału 

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

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

i wydawnictwa UWM.  Do 31 grudnia 2012 r. w BC UWM opublikowano 1844 wydawnictw. W 2013 r. 

przybyło 348 publikacji. W 2013 r. zakończono 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 Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy). Stronę BC UWM 

odwiedziło 981 588 czytelników (o 361 385 więcej aniżeli w 2012 r.). 

 

Stanowisko próżniowej komory fumigacyjnej obsługiwane jest przez dwóch pracowników Oddziału 

Magazynów. W 2013 r. prowadzono dezynfekcję druków i archiwaliów pochodzących z dwóch źródeł: 

1. Materiały własne Biblioteki: 

 nowe wydawnictwa przyjęte w okresie sprawozdawczym przez Oddział Zbiorów Specjalnych, 

 wybrane pozycje darów przyjętych przez Oddział Gromadzenia, 

 pojedyncze woluminy z innych agend Biblioteki. 

2. Akta Archiwum i Muzeum UWM. 

Łącznie w 2013 r. wykonano 78 cykli dezynfekcyjnych, w tym: 

 materiały własne – 6 cykli (ok. 31 mb książek i czasopism), 

 akta Archiwum UWM – 72 cykle (ok. 295 mb akt). 

 

 

Komputeryzacja 
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31 grudnia 2013 r. w sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej (bez Biblioteki Wydziału 

Teologii, która posiada 15 komputerów należących do Wydziału) funkcjonowały 352 stanowiska 

komputerowe: 153 dla bibliotekarzy i 199 dla użytkowników. Na 34 stanowiskach użytkownicy mają 

dostęp ograniczony do Internetu, mogą korzystać z zasobów uniwersyteckich (domena uwm.edu.pl) 

lub zasobów PIN.  

Utworzono osobne stanowiska dla osób niepełnosprawnych w poszczególnych kolekcjach,  

na których zweryfikowani uprawnieni zalogowani użytkownicy mają dostęp do specjalistycznego 

sprzętu  i oprogramowania. 

Pod koniec listopada 2013 r. Biuro ds. Studenckich przekazało Bibliotece w użytkowanie 50 zestawów 

komputerowych, przeznaczonych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Komputery te wykorzystano na 

stanowiskach dla studentów niepełnosprawnych oraz w salach dydaktycznych: 103, 104 i 116, a więc 

w miejscach, które łatwo będzie przeorganizować by „odzyskać” sprzęt na okres rekrutacji. 

Podobnie jak w poprzednich latach działania Oddziału skoncentrowane są na: 

 pracach bieżących i interwencyjnych związanych z zapewnieniem ciągłości 

funkcjonowania sieci strukturalnej, serwerów, systemu bibliotecznego, strony www oraz 

programów użytkowych; 

 kontynuowaniu działań długofalowych lub cyklicznych, takich jak m.in.: polityka 

bezpieczeństwa, SZBI i audyt PIN, współpraca z NUKAT, przygotowanie sprzętu dla 

Rekrutacji, nadzór nad funkcjonowaniem Komputerowej Sali Dydaktycznej (103)  

i Czytelni Internetowej, obsługa systemu kontroli dostępu (karty);  

 planowaniu i wdrażaniu nowych systemów oraz wypracowywaniu rozwiązań 

dostosowujących poszczególne elementy bibliotecznego systemu informatycznego  

do zmieniających się potrzeb bibliotekarzy i użytkowników oraz warunków technicznych. 

 

W dniach 14-16 grudnia 2013 r. przeprowadzono ostateczną konwersję danych do nowszej wersji 

systemu bibliotecznego Aleph  500_20. Prowadzono prace modyfikacyjne i porządkowe związane  

z biblioteczną baza danych w zintegrowanym systemie bibliotecznym: 

Czytelnia Internetowa 

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

Od 13 czerwca do 27 września w Czytelni zlokalizowany był punkt IRK – Internetowej Rejestracji 

Kandydatów. Na potrzeby rekrutacji przekazano 70 komputerów i kopiarki TOSHIBA (5 sztuk).  

W związku z bardzo późnym zakończeniem rekrutacji prace związane z przygotowaniem Czytelni 

Internetowej i Sali 103 do zwykłych zadań trzeba było prowadzić w sobotę i niedzielę. W dniu 31 

grudnia 2013 r. w Czytelni zarejestrowanych było 8 295 aktywnych unikalnych użytkowników.  
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Na potrzeby użytkowników wykonano ok. 47 950 stron płatnych wydruków komputerowych, 

na kwotę 9587,20 PLN. 

 

Rada Biblioteczna 

W 2013 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady Bibliotecznej (13 marca i 23 października),  

na których zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej, dyskutowano 

problemy związane z polityką gromadzenia, prenumeratą czasopism i zmianami regulaminu 

udostępniania zbiorów, głównie na stanowiskach dla osób niepełnosprawnych. Na posiedzeniu dn. 13 

marca swoją rezygnację z funkcji dyrektora Biblioteki zgłosiła pani mgr Małgorzata Szymańska-

Jasińska. Na posiedzeniu dn. 23 października dokonano zmian w regulaminie udostępniania zbiorów, 

przedstawiono projekt wymagań dla bibliotekarzy dyplomowanych zatrudnianych w Bibliotece oraz 

omówiono wyniki ankiety nt. satysfakcji użytkowników z usług Biblioteki Uniwersyteckiej. 

 

Wybrane wydarzenia związane z działalnością Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2013 

Styczeń-marzec  

 W ramach oceny parametrycznej przeprowadzono analizę cytowań (w oparciu o bazę Web of 

Science) dla 1 374 pracowników Uczelni. 

Luty 

 19.02.2013 r. wystawa pt. „Copernicana z księgozbioru Pawła Sobotko. W 540. rocznicę 

urodzin Mikołaja Kopernika”. Eksponaty pochodzą z prywatnych zbiorów kolekcjonerskich 

Pawła Sobotko, pracownika Instytutu Geodezji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.  

Kwiecień 

 17-27.04.2013 r. w Bibliotece została przeprowadzona ankieta na temat satysfakcji 

użytkowników z usług biblioteki. Wypełniło ja 1455 studentów i pracowników. 

Maj - Czerwiec 

 Przeprowadzona została okresowa ocena pracowników Biblioteki. 

Sierpień 

 02.08.2013 r. Biblioteka Uniwersytecka dołączyła do Facebooka. Za kontakt odpowiedzialna 

jest Katarzyna Bikowska. 

Wrzesień 

 12-13.09.2013 r. 8. Forum Młodych Bibliotekarzy  „Biblioteka – twój czas – twoje miejsce”. 

Miejscem Forum był budynek Biblioteki Uniwersyteckiej, która była współorganizatorem 

konferencji, m.in. obok Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzkiej Biblioteki 
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Publicznej w Olsztynie i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie. Udział w Forum wzięło 220 

osób.  

 Wyposażenie przez Biuro ds. Studentów Niepełnosprawnych stanowisk dla osób 

niepełnosprawnych (słabo widzących i niesłyszanych) w specjalistyczny sprzęt  

i oprogramowanie – łącznie 10 stanowisk. 

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

 25-27.09.2013 r. Wystawa pt. „Rękopisy i druki cyrylickie jako dziedzictwo piśmiennicze 

Cyryla i Metodego” oraz wykład na powyższy temat prof. dr hab. Zoi Jaroszewicz-

Pieresławcew (w ramach 11. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki). 

 25-27.09.2013 r. Prezentacja – „Zagraj w kości/Whack-A-Bone” (aplikacja edukacyjna do 

nauki układu szkieletowego człowieka)  (w ramach 11. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki). 

Październik 

 14.10. III Wernisaż Prac Grupy A*R*T (Artystyczna Rezerwa Twórcza): Inne oblicze 

pracowników UWM – prace wystawiały m.in. Ewa Bednarska i Bożenna Koper. 

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

Teologii. 

Listopad 

 14.11.2013 r. Biblioteka otrzymała wyróżnienie Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego pt. „PARTNER 2013” za wspieranie działań w obszarze kultury regionu 

warmińsko-mazurskiego. 

 26.11.2013 r. – Bibliotece został przyznany tytuł „Mecenasa Muzeum Warmii i Mazur”  

za współpracę w zakresie digitalizacji przedwojennych  egzemplarzy Gazety Olsztyńskiej. 

  

 

 

Opracowała dr Danuta Konieczna, p.o. dyrektora Biblioteki 


