Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2011
Misją Biblioteki Uniwersyteckiej, jak i wszystkich tego rodzaju instytucji, jest utrzymywanie profesjonalnego poziomu działalności oraz wspieranie procesów naukowo-badawczych i edukacyjnych Uczelni, zgodnie z
oczekiwaniami oraz potrzebami pracowników naukowych i studentów. W salach dydaktycznych Biblioteki odbywają się także wykłady dla słuchaczy różnych kierunków studiów oraz liczne konferencje naukowe.
Na dzień 31 grudnia 2011 roku strukturę Biblioteki tworzyły (wraz z osobami kierującymi):
Oddział Gromadzenia Wydawnictw Zwartych

– mgr Dorota Wolska

Oddział Opracowania Wydawnictw Zwartych

– mgr Beata Anek-Kucharek

Oddział Czasopism

– mgr Iwona Gawenda

Oddział Kontroli Zbiorów

– mgr Barbara Bieranowska

Oddział Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism

– mgr inż. Jolanta Osiecka-Murawa

Oddział Kolekcji Dydaktycznej

– mgr Małgorzata Wiśniewska

Oddział Kolekcji Dziedzinowych

– dr inż. Scholastyka Baran

Sekcja Kolekcji Nauk Społecznych

– mgr Jolanta Brodowska

Sekcja Kolekcji Nauk Przyr.-Tech.

– dr inż. Małgorzata Walczak-Wójciak

Sekcja Kolekcji Nauk Humanistycznych

– dr inż. Scholastyka Baran

Sekcja – Centrum Dokumentacji Europejskiej

– mgr Magdalena Malanowicz

Oddział Wypożyczalni

– mgr Barbara Idźkowska

Oddział Magazynów

– mgr Ewa Rudnicka

Sekcja Zasobu Czasopism

– Iwona Koziełło-Poklewska

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

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

– mgr Jolanta Gałecka

Oddział Administracyjno-Techniczny

– dr inż. Włodzimierz Sebastyański

Do systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni należały dwie biblioteki wydziałowe:
Biblioteka Wydziału Sztuki (12 302 wol.)
Biblioteka Wydziału Teologii (5 325 wol.)
a także biblioteki: Instytutu Nauk Politycznych (7 289 wol.), Gimnazjum i Liceum Akademickiego im.
Marii i Georga Dietrichów (8 874 wol.) oraz Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Ełku (1 121
wol.).
W skład systemu biblioteczno-informacyjnego wchodziło ponadto 25 bibliotek zakładowych (41 899 wol.), które
są finansowane przez odpowiednie zakłady, a Biblioteka Uniwersytecka sprawuje nad nimi nadzór merytoryczny. Osobą odpowiedzialną za kontakt z tymi placówkami jest mgr Janina Kończyk.
Z dniem 31 sierpnia 2011 r. zlikwidowane zostały biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki (przeniesienie
Wydziału Matematyki i Informatyki do nowego gmachu w Kortowie) oraz Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Braniewie (likwidacja ośrodka), a ich zbiory włączono do głównego zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej. Od 1
października działa Czytelnia Czasopism Bieżących w połączeniu z Oddziałem Informacji Naukowej. W związku z
coraz szerszym dostępem do elektronicznych baz pełnotekstowych wydaje się celowe udostępnianie w jednym
miejscu różnych form wydawniczych czasopism. Obecnie w czytelniach kolekcji dziedzinowych udostępniane są
prezencyjnie tylko wydawnictwa zwarte.
Powierzchnia Biblioteki Uniwersyteckiej wynosi 19 423 m2, zaś filii bibliotecznych 2 330 m2, w tym 1 966 m2
zajmuje lokal Biblioteki Wydziału Teologii.
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Pracownicy
Zespół pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i filii bibliotecznych na dzień 31 grudnia 2011 r. liczył
148 osób (147, 25 etatu – jedna osoba zatrudniona na trzy czwarte i jedna – na jedną drugą etatu), w tym:
osiem – na etatach administracyjnych i informatycznych, trzy – zajmowały stanowiska bibliotekarzy dyplomowanych.
W Bibliotece Uniwersyteckiej pracowało 138 osób (137, 25 etatu), a w bibliotekach filialnych na etatach bibliotecznych – siedem. Dwie osoby zajmowały się obsługą sprzętu multimedialnego w salach dydaktycznych.
Na emeryturę przeszły dwie osoby (obie na stanowisku starszego kustosza dyplomowego) – mgr inż. Barbara
Chelt (30.06.2011) i mgr Celina Witkowska (31.12.2011).
W zastępstwie osób przebywających na urlopach wychowawczych lub macierzyńskich zatrudnionych zostało
pięć osób: Małgorzata Masiuk, Piotr Patejuk, Urszula Ofanowska, Monika Krogulska-Krysiak i Aneta Brzycka.
Sześć osób pracowało na podstawie umowy-zlecenia, obsługując Czytelnię Internetową, oraz trzy osoby (studenci studiów II i III stopnia) na tej samej zasadzie wspomagały Czytelnię Czasopism, Oddział Gromadzenia i
Oddział Magazynów.
Od 2009 r. liczbowy stan zatrudnienia nie zmienił się.
Dziewięciu pracowników Biblioteki posiada stopień naukowy doktora, a 121 – magistra, 4 – licencjata lub inżyniera, 10 osób jest z wykształceniem średnim. Grupa młodszych bibliotekarzy liczyła 14 osób, bibliotekarzy –
47, starszych bibliotekarzy – 20, kustoszy – 57.
W ciągu roku sprawozdawczego jedna osoba awansowała na stanowisko młodszego bibliotekarza, 15 – na stanowisko bibliotekarza, 5 – starszego bibliotekarza, 3 – kustosza, również awans na wyższe stanowisko uzyskało
dwoje pracowników administracyjnych.
15 pracowników Biblioteki uzupełniało swoje wykształcenie na studiach wyższych lub podyplomowych, w tym:
jedna ukończyła studia magisterskie, jedna – licencjackie, dwie osoby rozpoczęły studia podyplomowe, dwie je
kontynuowały, a siedem ukończyło, jedna osoba rozpoczęła i jedna kontynuuje studia licencjackie.
30 pracowników uczestniczyło także w szkoleniach, warsztatach lub tematycznych spotkaniach roboczych, do
tego należy dołączyć trzy grupowe szkolenia przeprowadzone on-line (30 osób). Siedem osób odbyło praktyki
specjalistyczne w bibliotekach naukowych w celu uzyskania awansu na stanowiska kustosza lub starszego bibliotekarza.
W celu uzyskania awansu na stanowisko starszego bibliotekarza dwutygodniowe praktyki odbyły: Ewa Urbanowska (Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW), Marta Kabzińska (Biblioteka
„Hosianum”), Agnieszka Obrębska (OBN) i Bogdan Orzeszkowski (OBN), a na stanowisko kustosza (miesięczne)
– Marzena Kozakiewicz (Biblioteka „Hosianum”), Teresa Ząbczyk (Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie) i Katarzyna Maćkiewicz (OBN).
W 2011 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej staże i praktyki odbyło 13 studentów, 2 uczniów, 3 bibliotekarzy na
praktykach specjalistycznych (w sumie 18 osób), ponadto trzy osoby odbyły czteromiesięczne staże finansowane przez Urząd Pracy.
Pracownicy wygłosili 12 referatów i wzięli bierny udział także w 12 konferencjach naukowych (16 pracowników).
Opublikowali 17 artykułów.
Dwie osoby prowadziły zajęcia na Studiach Podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (UWM).
Zbiory
Studenci i pracownicy naukowi korzystali ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, bibliotek filialnych oraz
Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, liczącej 259 415 woluminów (153 126 wol. to książki, 98 342 – czasopisma, 325 – inkunabuły i 7 622 – stare druki). Do dyspozycji pracowników Uczelni było też
25 bibliotek zakładowych, których zbiory na dzień 31 grudnia 2011 r. liczyły 41 899 wol. (wyd. zwarte – 33 084
wol., wyd. ciągłe – 5 896 wol., zbiory specjalne – 2 919 jedn., skorzystało z nich 2425 czytelników). Ich zasób
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w stosunku do roku 2010 zmniejszył się o 2 170 wol., spowodowała to selekcja przeprowadzona w bibliotekach
Katedry Ogrodnictwa i Katedry Fitopatologii na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa. W roku sprawozdawczym biblioteki zakładowe nabyły łącznie 520 wol. nowych wydawnictw (261 wol. wydawnictw zwartych,
195 – ciągłych, 64 jedn. zbiorów specjalnych).
Tab. 1: Wielkość zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w latach 2009–2011
Lata

Nabytki
Druki
zwarte

Zbiory
specjalne
364

Czasopisma

Razem

Ubytki
Druki
zwarte

Zbiory
specjalne

2 147

23 774

2 939

1 065

2009

21 263

2010

26 555

946

5 650

31 986

12 398

2011

22 784

281

5 234

28 299

19 063

Czasopisma

Razem

Stan na
31.12

0

4 004

947 884

683

0

13 081

967 954

497

0

19 560

976 693

Po uwzględnieniu liczby jednostek ubytkowanych zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wzrosły o 8 739 wol./jedn.
Zbiory książek pochodziły przede wszystkim z zakupu (11 251 wol., w tym z grantów pracowników naukowych
– 749 wol.), wymiany (1 035 wol.) i darów (10 437 wol.). Biblioteka prowadziła wymianę z 115 instytucjami
(75 z kraju i 40 z zagranicy). Dla celów wymiany zakupiono 1 029 wol. książek i 719 wol. czasopism.
W 2011 r. Biblioteka Uniwersytecka przejęła zbiory po zlikwidowanej Bibliotece Katedry Chemii (192 wol.),
księgozbiór wzbogaciły także wydawnictwa pochodzące ze zbiorów prof. Jana Wróblewskiego (221 wol.) i zbiory
germanistyczne uczonego z Tybingi prof. Klausa Petera Philippiego (ok. 3 tys. wol., dotychczas zainwentaryzowano ich 1 463). Katalog Biblioteki powiększył się też o wydawnictwa bezdebitowe w liczbie 446 wol. Od września 2011 r. włączane są do zasobów BU zbiory zlikwidowanej filii w Braniewie – do 31 grudnia zainwentaryzowano 1 034 wol. Obecnie trwają też prace porządkujące księgozbiór pochodzący z kolekcji prof. Bazylego Białokozowicza (ok. 3 tys. wol.).
Na dzień 31 grudnia 2011 r. księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej i wszystkich jej filii liczył łącznie 976 693
wol./jedn.
W rozbiciu na rodzaje dokumentów zbiory obejmowały:
– wydawnictwa zwarte

741 334 wol.

– czasopisma

172 772 wol.

– zbiory specjalne

62 587 jedn.

Liczba tytułów czasopism drukowanych bieżących, pochodzących z prenumeraty, wymiany i darów wynosiła
1 358 – szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:
Tab. 2: Liczba tytułów czasopism nabytych w roku 2011
Strefa pochodzenia
Polskie
Zagraniczne
Razem

Źródło wpływu
Prenumerata
754
119
873

Razem
Wymiana
180
44
224

Dary
197
64
261

1 131
227
1 358

Biblioteka zapewniała też możliwość korzystania z 4 323 tytułów czasopism elektronicznych.
Na lata 2012 zaprenumerowano 962 tytuły czasopism polskich i 115 – zagranicznych.
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W roku budżetowym 2011 r. wydano w sumie (ze środków dydaktycznych Uczelni, grantów, badań własnych i
statutowych oraz funduszu PAN) na zbiory Biblioteki 1 445 157,90 zł, w tym na:
zakup wydawnictw zwartych

552 279,78 zł

zakup wydawnictw zwartych z grantów

71 706,27 zł

zakup zbiorów specjalnych

9 408,84 zł

prenumeratę i zakup czasopism polskich

183 712,07 zł

zakup polskich baz danych on-line

101 848,47 zł

prenumeratę i zakup czasopism zagranicznych drukowanych

206 891,46 zł

prenumerata czasopism zagr. refundowana przez PAN
zakup zagranicznych pełnotekstowych baz danych
Razem

34 241,55 zł
285 069,46 zł
1 445 157,90 zł

Od 2010 r. dostęp do baz EBSCO, Elsevier, Springer, JCR i SCI jest finansowany przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego (w 2009 był to koszt 523 tys. zł), od 1 stycznia 2012 MNiSW włączyło do licencji krajowej bazy Scopus i Wiley-Blackwell (łączny koszt w 2011 r. to blisko 226 tys. zł).
Wartość wydawnictw zwartych i zbiorów specjalnych otrzymanych w darze wynosiła 268 212 zł, z wymiany –
25 043 zł (egzemplarze na wymianę zakupiono za 16 690 zł), czasopism otrzymanych w darze – 49 898,84 zł, z
wymiany – 32 933,72 zł (egzemplarze na wymianę zakupiono za 11 548 zł). W sumie wydawnictwa zakupione
na wymianę kosztowały 28 238 zł.
Biblioteka pozyskała kwotę 37 408,40 zł z tytułu opłat za przekroczenie terminu zwrotu książek, z tego samego
tytułu w ramach rekompensaty czytelnicy zakupili 1 201 wol. książek (za 45 060,13 zł).
Opracowanie zbiorów
W roku 2011 dodano do katalogu komputerowego 46 493 egzemplarze, w tym 32 098 egz. druków
zwartych. Na dzień 31 grudnia 2011 r. baza katalogu liczyła 263 270 rekordów bibliograficznych (w tym
256 983 opisów wydawnictw zwartych i 6 287 czasopism), do których dołączonych było 564 141 egzemplarzy
wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych (57,8% całości zbiorów, w przypadku wydawnictw zwartych jest to już 68,8%), w bazach rekordów wzorcowych znajdowało się 319 897 haseł. Dochodzi do tego 2 339
opisów prac doktorskich – wszystkie opisy doktoratów są już widoczne w katalogu komputerowym.
Biblioteka współtworzy narodowy uniwersalny katalog NUKAT. W roku sprawozdawczym wprowadzono do niego
6 669 nowych rekordów bibliograficznych, skopiowano zaś – 41 354. Od początku współpracy z NUKATem, czyli
od listopada 2003 do 31 grudnia 2011 r., wprowadzono do bazy 38 169 nowych opisów katalogowych, skopiowano – 177 171. Ponadto stale modyfikowano i dokonywano korekt kartoteki haseł wzorcowych i bazy bibliograficznej. Zajmowano się także rozwijaniem schematu i kontrolowaniem ustawienia księgozbioru w wolnym
dostępie. Rozpoczęto też prace nad zintensyfikowaniem katalogowania komputerowego księgozbioru archiwalnego; wykonano również szereg prac związanych z realizacją projektu „Autostrada informacji cyfrowej”, koordynowanego przez Centrum NUKAT, dzięki czemu uzupełnione zostały opisy katalogowe ok. 16 tys. druków.
Udostępnianie
W dniu 31 grudnia 2011 r. w bazie zarejestrowanych było 40 842 czytelników, w tym 9 630 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 24 255 osób. W bazie czytelników aktywnych zarejestrowani byli m.in.
studenci stacjonarni – 18 290 (wszyscy zapisani – 26 168) i niestacjonarni – 3 289 (11 207), pracownicy uczelni – 1 531 (2 543), doktoranci 398 (432), biblioteki korzystające z wypożyczalni międzybibliotecznej – 111.
W omawianym roku wydano 426 kart tymczasowych.
W 2011 r. wysłano 5 985 upomnień (do 10 stycznia 2012 r. nie zareagowało na nie 861 czytelników).
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System komputerowy rejestrował wypożyczenia na miejscu i na zewnątrz w agendach: Wypożyczalnia Główna,
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, Kolekcja Dydaktyczna, kolekcje dziedzinowe, Biblioteka Wydziału Sztuki,
Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych oraz Biblioteka Liceum i Gimnazjum Akademickiego.
W sumie zarejestrowanych zostało 345 215 wypożyczeń i 268 657 zwrotów.
Na stronie katalogu wykonano ok. 3 milionów operacji. Użytkownicy logowali się na swoje konta prawie 300 tys.
razy.
Liczba miejsc w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej wynosiła 720, a bibliotekach filii – 117 (w tym 82 miejsca w
Bibliotece Wydziału Teologii). W sumie Biblioteka dysponowała 837 miejscami dla czytelników w czytelniach,
pokojach pracy indywidualnej i w tzw. wolnej przestrzeni (hol, antresola, ogród zimowy).
Agendy udostępniania BU odwiedziło łącznie 410 844 czytelników, zaś biblioteki filialne – 37 287. Warto przytoczyć też liczby obrazujące wykorzystanie miejsc dla czytelników Biblioteki na antresoli – ok. 250 tys. osób, w
ogrodzie zimowym ok. 5 tys. oraz kabinach pracy indywidualnej ok. 1200 osób.
Biblioteka udostępniła w czytelniach i na zewnątrz:
książki

685 134 wol.

czasopisma

284 632 wol.

zbiory specjalne

7 965 jedn.

razem

977 731 wol./jedn.

Tab. 3: Udostępnione zbiory w roku 2011
Książki

Czasopisma

Zbiory specjalne

Biblioteka Uniwersytecka
– udostępnienia na zewnątrz
– udostępnienia na miejscu

333 725
294 046

–
229 478

2 097
4 778

335 822
528 302
864 124

Filie
– udostępnienia na zewnątrz
– udostępnienia na miejscu

25 828
31 535

–
55 154

–
1 090

685 134

284 632

7 965

25 828
87 779
113 607
977 731

Razem

Razem

Należy do tego doliczyć zdalne wykorzystywanie źródeł elektronicznych, statystycznie ujęte przy okazji omawiania działalności informacyjnej Biblioteki.
W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępniono 864 124 wol./jedn. książek, czasopism i zbiorów specjalnych, a
filiach – 113 607. 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 najbliższych latach, w związku z coraz pełniejszym katalogiem komputerowym i możliwością rejestracji ruchu czytelniczego przez system ALEPH, warto za podstawę obliczeń przyjąć
wyłącznie wartości potwierdzone przez system.
W wybranych bibliotekach filialnych zanotowano następujące liczby udostępnionych pozycji:
Biblioteka Wydziału Teologii
Biblioteka Wydziału Sztuki
Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych
Biblioteka Liceum i Gimnazjum

99 219 wol.
2 458 wol.
11 351 wol.
1 465 wol.

Od 1 października 2010 r. obowiązuje zmieniony regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej.
Według nowych zasad książki na zewnątrz wypożyczane są w Kolekcji Dydaktycznej (na 150 lub 30 dni) i Wypożyczalni (na 30 dni), natomiast ze zbiorów kolekcji dziedzinowych i innych czytelń można korzystać wyłącznie
na miejscu.
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W czerwcu 2011 r. rozpoczęto prace nad nowym ustawieniem zbiorów w magazynie książek. Ujednolicenie
numeracji i podział magazynu na sektory pozwoli na odzyskanie miejsca na regałach, przyspieszy proces katalogowania starszych zbiorów oraz umożliwi przegląd całości księgozbioru. Do grudnia 2011 r. nowe numery
otrzymało około 70 tysięcy woluminów.
Biblioteka Uniwersytecka ułatwia czytelnikom dostęp do materiałów znajdujących się w innych bibliotekach
polskich i zagranicznych poprzez usługę wypożyczeń międzybibliotecznych. W roku 2011 od pracowników i
studentów Uczelni wpłynęło 4 569 zamówień, po wyeliminowaniu pozycji znajdujących się w zbiorach bibliotek
olsztyńskich, do bibliotek polskich i zagranicznych wysłano 4 135 zamówień, z czego udało się zrealizować
3 411 (82,5%; do bibliotek zagranicznych wysłano 160 zamówień, łącznie z wydawnictwami otrzymanymi z
zamówień z poprzedniego roku, sprowadzono 167 pozycji).
Do bibliotek krajowych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wysłano 1 063 pozycje, do zagranicznych – 20.
Zamówień ogółem było 1 318. Dotyczą one książek, odbitek i skanów artykułów, plików elektronicznych.
Biblioteka Uniwersytecka w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych współpracowała z 299 bibliotekami krajowymi i 57 zagranicznymi.
Czytelnia Internetowa – od połowy czerwca do 21 września w Czytelni zlokalizowany był punkt IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). Na potrzeby rekrutacji przeznaczono 70 komputerów. Po zakończeniu Rekrutacji
sprzęt wymagał ponownego zainstalowania i skonfigurowania. Na prośbę Wydziału Nauk Technicznych na 11
stanowiskach komputerowych zainstalowano dodatkowo oprogramowanie MATLAB. W grudniu zainstalowano i
udostępniono nową drukarkę, otrzymaną w ramach współpracy z firmą TOSHIBA.
W okresie sprawozdawczym w programie CafeSuite powstały logi ok. 51 700 sesji (często użytkownik loguje się
do systemu kilka razy w ciągu dnia). W programie zarejestrowanych jest 9 294 aktywnych unikalnych użytkowników.
Średni czas użytkowania komputera w jednej sesji wynosił 88 minut. Całkowity czas wykorzystania komputerów
przez zalogowanych użytkowników wyniósł 76 146 godz. (w roku poprzednim ok. 53 500 godz.). Na potrzeby
użytkowników wykonano ok. 38 000 stron płatnych wydruków komputerowych, na kwotę 7 600 zł.
Działalność informacyjna i zbiory elektroniczne
W Bibliotece Uniwersyteckiej działalność informacyjną, oprócz Oddziału Informacji Naukowej, prowadzą
wszystkie agendy udostępniania oraz filie biblioteczne (od 1 maja 2011 r. OIN połączono z Czytelnią Czasopism
Bieżących). Udzielono w nich ok. 200 tys. odpowiedzi na zapytania informacyjne. OIN i Czytelnię Czasopism w
2011 r. odwiedziło 58 656 osób, wykorzystując 168 144 wydawnictw (czasopism i wydawnictw informacyjnych).
Pracownicy oddziału przeznaczyli 95 godzin na szkolenia studentów pierwszego roku (tyle godzin zajęło
przygotowanie szkolenia w wersji elektronicznej), a 100 – na inne szkolenia i zajęcia dydaktyczne. W ciągu roku
przeszkolono 1 115 osób (50 grup).
W czytelni czasopism wystawionych jest 679 tytułów czasopism z nauk matematyczno-przyrodniczych, 462 – z
nauk społecznych i 241 – humanistycznych (łącznie 1 382 tyt.).
W sieci intranetowej były do dyspozycji czytelników 4 323 tytuły czasopism oraz 1 989 książek elektronicznych
(ibuk.pl – 783, Knovel – 1 206). Według listy A-to-Z można było korzystać z 63 163 tytułów czasopism
elektronicznych (wliczone dostępy w ramach domeny publicznej).
Biblioteka oferowała dostęp do 12 licencjonowanych baz polskich: AGRO, SIGŻ, BZCZ, PBPE, PBLek, BazTech,
LEX, Legalis, Infor Lex Ekspert, LexPolonica, EMIS Emerging Markets, ibuk.pl; 4 zagranicznych: SCOPUS, SCI,
JCR, ISSN, 7 konsorcjów: Wiley Online Library, Elsevier, EBSCOhost, ProQuest, SpringerLink, Emerald, Knovel
(od 2012 r. w ramach licencji krajowej udostępniane będą bazy: EBSCO, Elsevier, Springer, JCR, SCI, Scopus i
Wiley-Blackwell).
W sumie w roku sprawozdawczym zalogowało się do wymienionych baz 96 525 użytkowników, ściągnięto
292 595 dokumentów i dokonano 172 075 wyszukiwań.

6

Tab. 4: Konsorcja czasopism elektronicznych (statystyka online)
EBSCO

–

4 642 (logowań)

Lista A-to-Z

–

5 172

4 545 (pdf)

46 938 (wyszukiwań)

Elsevier

– 12 562

Emerald

–

1 397

Ibuk.pl

–

1 807

EMIS Emerging Markets

– 31 092

ISSN

–

Wiley Online Library

– 10 201

Journal Citation Reports

–

430

–

650

Science Citations Index

–

771

–

5 900

SCOPUS

– 14 906

–

37 021

Knovel

–

784

3 513 (stron)

6 149

ProQuest

–

2 105

2 698

6 149

Springer

–

2 699

18 122

LEGALIS

–

1 754

Infor LexExpert

–

1006

LexPolonica

–

620

53 393 (strony)

20 155

64 007

18 732

603

1 405

15 856 (stron)
101 324 (strony)

4 577

–

22 684

28 534

6 049

Ze zdalnego dostępu do konsorcjów baz elektronicznych (dostęp na hasło z komputerów domowych) korzystało
871 użytkowników – w roku 2011 przybyło ich 256.
Wykorzystanie polskich baz komputerowych (według statystyki wewnętrznej OIN) przedstawia się następująco:
w sumie 52 608 wyszukiwanych tematów, w tym:
bazy Biblioteki Narodowej

– 14 448

BAZTECH

–

ALEPH
ARIANTA
Lista polskich czasopism elektronicznych

432

– 16 896
–
–

2 400
5 952

Polska Bibliografia Lekarska

–

1 392

AGRO

–

6 288

SIGŻ

–

2 832

LEX

–

432

inne

– 1 536

Biblioteka Uniwersytecka oferowała także dostępy testowe do 26 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 bibliograficznych liczy
blisko 12 tys. opisów, w roku 2011 przybyło ich 795.
Oddział współpracuje także z innymi ośrodkami w tworzeniu baz:
SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej), której koordynatorem jest Centralna Biblioteka
Rolnicza. W 2011 r. przekazano 28 rekordów opracowanych przez Elżbietę Usowicz;
BAZTECH – koordynowany przez Politechnikę Krakowską (22 biblioteki uczelniane z całego kraju);
UWM dokumentuje 13 tytułów czasopism z zakresu techniki, w 2011 r. włączono do bazy 1 976
rekordów bibliograficznych z bibliografią załącznikową, opracowanych przez Elżbietę Usowicz i Joannę
Suchto.
Pracownicy OIN prowadzą także stronę internetową Biblioteki Uniwersyteckiej, a także modyfikują na bieżąco
materiały szkoleniowe do Przysposobienia bibliotecznego, prowadzonego w wersji elektronicznej.
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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.
W 2011 r. CDE odwiedziły 2 284 osoby. Wykorzystały one 7 540 wol. książek i 4 576 wol. czasopism oraz 104
jedn. zbiorów specjalnych. Udzielono 4 368 odpowiedzi na zapytania informacyjne na podstawie zgromadzonych
zbiorów drukowanych i elektronicznych. Do 31 grudnia 2011 r. stronę internetową CDE otworzono 79 416 razy.
Sekcja CDE kontynuowała współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką Unii Europejskiej
zarówno na terenie regionu, jak i kraju (m.in. Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, siecią EDCPL, Urzędem Integracji Europejskiej, Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, Centrum Doskonałości im. J. Monneta działającym na UWM).
Punkt Informacji Normalizacyjnej posiadał 13 908 polskich norm w wersji papierowej (w ciągu ostatniego
roku wycofano ich ze zbiorów 1 004), do tego dochodzą polskie normy w języku angielskim w wersji papierowej
– 6 262. Od 1 kwietnia 2009 r. normy przychodzą wyłącznie w formie plików PDF, które są „ściągane” z serwera
PKN – 31 grudnia 2011 r. było ich 10 872.
Na miejscu udostępniono 1 938 norm. Czytelnię PIN odwiedziło 659 czytelników, udzielono 298 odpowiedzi na
zapytania informacyjne. Prowadzono także szkolenia dla studentów kierunku towaroznawstwo Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.
Na początku grudnia 2011 r. 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 temu 13 grudnia 2011 r.
PIN otrzymał w formie elektronicznej kompletny i aktualny zbiór Polskich Norm, który obecnie liczy 28 221
jednostek (Polskie Normy oraz Polskie Normy oryg. w jęz. ang.) i zastąpi on normy wykorzystywane do 31
grudnia. Miesięczna średnia liczba norm dostarczanych drogą elektroniczną w plikach PDF wynosi ok. 650. Od 1
stycznia 2012 r. bieżące normy będą przesyłane przez PKN raz w tygodniu.
Wdrożenie SZBI zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001 było jednym z podstawowych warunków określonych w
umowie o współpracy ze szkołą wyższą, zawartej przez J.M. Rektora UWM i Prezesa PKN w dniu 3 stycznia 2011
r. Współpraca z PKN gwarantuje środowisku akademickiemu dostęp do kompletu aktualnych Polskich Norm. PIN
jest jedynym miejscem w województwie warmińsko-mazurskim oferującym dostęp do wszystkich norm polskich. Należy jednak pamiętać, że zapisy Umowy oraz wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji narzucają ograniczenia w zakresie ich kopiowania. Pracownicy i studenci UWM mają możliwość
w uzasadnionych przypadkach wykonania wydruku fragmentów norm elektronicznych wyłącznie na potrzeby
dydaktyczne lub naukowe.
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.). W 2011 r. ośrodek
odwiedziło 22 czytelników, udzielono 18 informacji. Skorzystano z 33 jednostek znajdujących się w zbiorach
OIP.
Pracownik OIP prowadził także indywidualne szkolenia dotyczące korzystania z baz danych Urzędu Patentowego.
Od listopada 2010 r. osoba pracująca w OIP służy pomocą także czytelnikom korzystającym z Sekcji – CDE oraz
Punktu Informacji Normalizacyjnej.
Oddział Zbiorów Specjalnych, oprócz właściwej działalności, gromadzi i udostępnia także druki wydane przed
rokiem 1945.
Kolekcje przechowywane w Oddziale Zbiorów Specjalnych liczą:
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Stare druki

146

Druki do 1945 roku

26 193

Druki po 1945 roku

1 946

(nie będące poniżej wymienionymi)
Albumy

910

Dokumenty kartograficzne (mapy)

785

Dokumenty graficzne

1

Druki muzyczne

34

Mikrofilmy

378

Mikrofisze

1 271

Normy

33

Płyty winylowe

158

Dokumenty audiowizualne :
CD/DVD
Taśmy

1 251
magnetofonowe

24

VHS

307

Prace doktorskie

2 802

Czasopisma

226 tytułów

(łącznie 31 859 tys. wol., w tym 8 100 jedn. zbiorów specjalnych)
Od października 2011 r. w Oddziale Zbiorów Specjalnych udostępniane są (i stale uzupełniane):
księgozbiór bibliologiczny

– 1 016 wol.

księgozbiór regionalny

–

bibliografie drukowane

– 1 817 wol.

885 wol., w tym 13 tytułów czasopism

Nadal opracowywane są najstarsze zbiory, 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.
W 2011 r. pracownicy Oddziału wprowadzili do bazy NUKAT 2 326 opisów bibliograficznych i 1 480 haseł wzorcowych. Zakończono również katalogowanie elektroniczne prac doktorskich.
Ze zbiorów Oddziału skorzystało 2 620 czytelników, łącznie udostępniono 6 274 wol. (w tym 1620 jedn. zbiorów
specjalnych).
W czytelni Oddziału Zbiorów Specjalnych zorganizowano dwie wystawy:
1) towarzyszącą obchodom 60-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej (luty 2011),
2) eksponującą polonica z okresu drugiej wojny światowej ze zbiorów BU (październik 2011).
Zbiory audiowizualne BU są prezentowane w ramach projektu „Biblioteka Kulturalna”, który prowadzi pracownik
Oddziału Zbiorów Specjalnych pan Maciej Rynarzewski.
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. Celem projektu jest
stworzenie akademickiego repozytorium zasobów cyfrowych, przydatnego w realizacji badań naukowych i prac
dydaktycznych. Digitalizacja i publikacja cyfrowych wersji dokumentów ma też na celu ochronę cennych zbiorów Biblioteki, a jednocześnie umożliwia ich popularyzację. BC UWM działa w oparciu o oprogramowanie dLibra,
przygotowane i rozwijane w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Od jesieni 2009 r. zbiory BC
UWM są widoczne w EUROPEANIE.
Do 31 grudnia 2011 r. w BC UWM opublikowano 260 wydawnictw. W roku sprawozdawczym wprowadzono 64
nowe pozycje, a przygotowano do wprowadzenia kolejnych 38 dokumentów; w ciągu roku stronę biblioteki
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cyfrowej odwiedziło 235 651 czytelników (średnio 19 637 czytelników miesięcznie). Dokonano 17 460 wyszukiwań, wyświetlono łącznie 38 397 publikacji.
Komputeryzacja
Sieć
W 2011 r. w bibliotecznej sieci komputerowej wprowadzono zmiany dostosowując jej strukturę do
zmieniających się potrzeb użytkowników i bibliotekarzy, m.in.:
1)

zlikwidowano wszystkie stanowiska dla czytelników na antresoli; z uwagi na ograniczony dostęp do Internetu dla niezalogowanych użytkowników, komputery nie były wykorzystywane, studenci wolą korzystać z komputerów przenośnych i bezprzewodowej sieci EDUROM;

2)

zmniejszono liczbę stanowisk dla użytkowników w Punkcie Informacji Normalizacyjnej i Ośrodku Informacji Patentowej oraz w Oddziale Informacji Naukowej;

3)

zmniejszono liczbę stanowisk pracowniczych w Centrum Dokumentacji Europejskiej i Oddziale Groma-

4)

uruchomiono dodatkowe stanowiska komputerowe do obsługi użytkowników w Kolekcji Nauk Społecz-

dzenia Wydawnictw Zwartych;
nych i Bibliotece Wydziału Sztuki;
5)

utworzono nowe stanowiska do prac merytorycznych w Wypożyczalni Głównej (2), Oddziałach: Magazynów (3), Kontroli Zbiorów (1), Administracyjno-Gospodarczym (1);

6)

zmieniono konfigurację sprzętu w Oddziale Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism.

W dniu 31 grudnia 2011 r. w sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej (bez Biblioteki Wydziału Teologii)
funkcjonowało 361 stanowisk komputerowych, 149 – dla bibliotekarzy i 212 – dla użytkowników. W ramach
sieci 62 stanowiska mają ograniczony (do zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej i domeny.uwm.edu.pl lub zasobów
PIN) dostęp do Internetu.
Użytkowane są także 3 urządzenia samowypożyczające – selfchecki (w Kolekcji Dydaktycznej) i drukarka do
kart plastykowych.
Kontynuowano prace zmierzające do efektywnego wykorzystania sieci strukturalnej, zakończono podział na
podsieci funkcjonalne (software) i porządkowano elementy warstwy fizycznej. Wprowadzono zmiany w domenach bg.uwm.edu.pl, jet.uwm.edu.pl i bart.uwm.edu.pl. Wydzielono podsieć dla drukarek i skonfigurowano
drukarki sieciowe, uruchomiono logowanie wydruków. Zlikwidowano połączenia wi-fi dla komputerów w magazynie. Zestawiono nowe połączenia dla komputerów w sekcji B Informacji Naukowej. W celu umożliwienia automatycznych aktualizacji komputerów pracujących w domenie zmieniono identyfikatory stacji roboczych.
Audyt PIN
W kwietniu 2011 r. rozpoczęto prace zmierzające do wdrożenia normy ISO/IEC 27001: 2005 i uzyskania certyfikacji PKN dla Punktu Informacji Normalizacyjnej.
W czerwcu 2011 r. firma MERITUM przeprowadziła szkolenia z zakresu stosowania ww. normy oraz szacowania i
analizy ryzyka. W tym samym miesiącu przeprowadzono szacowanie i analizę ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem procesów realizowanych przez PIN i Oddział ds. Komputeryzacji BU. Opracowano podstawowe dokumenty i procedury niezbędne do funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.
Wdrażanie SZBI związane było z wykonaniem szeregu prac konfiguracyjnych w domenie BG i na serwerach.
Najważniejsze z nich to:
przeniesienie zasobów PIN na nowy serwer;
uruchomienie oprogramowania ZABBIX służącego do monitorowania sieci i zasobów sieciowych;
rozpoczęcie prac nad wdrożeniem systemu OTRS, jako narzędzia przyjmowania i obsługi zgłoszeń i incydentów;
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uruchomienie monitorowania zmian i incydentów na DC;
uporządkowanie kont i uprawnień w ramach DC;
kontrola wydruków w ramach DC.
We wrześniu firma MERITUM przeprowadziła audyt wewnętrzny.
W grudniu 2011 r. odbył się audyt strony drugiej. Punkt Informacji Normalizacyjnej otrzymał z PKN certyfikat
stosowania ISO/IEC 27001: 2005 na okres 5 lat, z obowiązkiem corocznego audytu nadzoru.
NUKAT
W związku z realizacją w ramach współpracy z NUKAT II etapu projektu „Autostrada” przeprowadzono
szereg prac analitycznych i porządkowych w bazie bibliograficznej oraz bazach wzorcowych. Wykonywano na
bieżąco niezbędne raporty, zmodyfikowano rekordy w bazach uwm01, uwm10 i uwm11 (m.in. uporządkowanie
pól LDR, zmiana zawartości pól 001 i 035, wygenerowanie i dodanie pól opisu fizycznego), skonfigurowano
tablice pod kątem wsadowego ładowania i aktualizowania rekordów bibliograficznych i wzorcowych.
W dniach 5-6 lipca 2011 r. załadowano nowe i zmodyfikowane w ramach „Autostrady” rekordy bibliograficzne i
wzorcowe.

Baza

Dodane

Poprawione

Uwm01

-

14 879

Uwm10

3 821

14 143

Uwm11

5 853

12 651

W związku z nową wersją VIRTUI trzykrotnie instalowano i aktualizowano pliki konfiguracyjne interfejsu tego
programu.
ALEPH
Ważniejsze zmiany wprowadzone w związku z modyfikacją i uruchamianiem nowych procesów realizowanych w zintegrowanym systemie bibliotecznym:
Od marca zmieniono sposób obsługi i raportowania zamówień czasopism zarejestrowanych w
rekordach zasobu. Zadanie to jest realizowane funkcją systemową „photo request”, którą
zmodyfikowano i dostosowano do własnych potrzeb, m.in. wprowadzono zmiany w tablicach
konfiguracyjnych, ustawieniach gui i wydrukach. Statystyka zamówień czasopism wykonywana jest obecnie dwutorowo: przy użyciu standardowych procedur Aleph (liczba zamówień)
oraz w napisanej w programie Access bazie, która umożliwia przeprowadzenie analizy zamówień zrealizowanych i niezrealizowanych oraz obliczanie poczytności poszczególnych tytułów.
Zamówienia typu photo request są cyklicznie (co miesiąc) raportowane i eksportowane do bazy Access, a następnie usuwane z Alepha.
Na

potrzeby

akredytacji

w

programie

Access

utworzono

bazę

do

zliczania

tytułów

i egzemplarzy wg zawartości pól SDZ. Baza jest aktualizowana okresowo.
W związku ze zmianą sposobu nadawania symboli w Kolekcji Dydaktycznej - stosowanie rozwiniętych symboli dziedzinowych zamiast symboli uproszczonych – wykonano raporty, przeprowadzono analizę i przekopiowano lub dodano zmienione symbole w obrębie podpól a i b
pola SDZ.
Wprowadzenie nowego ustawienia książek w magazynie głównym wymagało wprowadzenia
zmian w tablicach konfiguracyjnych, uzupełnienia i sformatowania wydruków zamówień w
magazynach (BG i Czytelnia), przygotowania i wdrożenia koncepcji przechowywania informacji
o zamawianych czasopismach (Excel), opracowania nowych raportów.
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W październiku prowadzono testy wykorzystania licencji systemu bibliotecznego na otrzymanej testowo puli 100 jednoczesnych dostępów. Okazało się, że nawet w okresach wzmożonej
pracy oddziałów wewnętrznych i agend udostępniania, zapotrzebowanie na jednoczesny dostęp do serwera nie przekracza 51 licencji. Obecnie dysponujemy 47 pełnymi licencjami (gui +
www) i 65 licencjami www;
Uporządkowano nazwy stacji roboczych i wdrożono identyfikatory stanowisk w Alephie. Uaktywniono i skonfigurowano tablicę license.pool, przyporządkowano poszczególnym oddziałom
limity jednoczesnych dostępów. W ten sposób przygotowano system pozwalający na przydzielanie dostępów do gui w zależności od zmieniających się potrzeb użytkowników, z uwzględnieniem priorytetu agend udostępniania;
W związku z przenoszeniem czasopism z Oddziału Kolekcji Dziedzinowych do Oddziału Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism wykonano raporty potrzebne do zmian lokalizacji oraz
częściowo przeładowano dane w rekordach hol i adm.
Wypracowano procedury oraz utworzono statusy (użytkowników i egzemplarzy), konta i rekordy bibliograficzne dla katalogujących oraz pola i indeksy potrzebne w procesie retrokonwersji. Przygotowano potrzebne raporty.
22 listopada w kolekcjach dziedzinowych uruchomiono stanowiska służące do rejestracji czytelników przy pomocy tzw. licznika odwiedzin. Do końca roku 2011 zarejestrowano w ten sposób ok. 6 500 odwiedzin.
W grudniu zmieniono sposób rejestrowania w systemie i wykonywania statystyki kart tymczasowych. Wprowadzono imienną kartę jednorazową drukowaną na zwykłym kartonie.
Sprawdzono procedury i zmodyfikowano wydruki związane z automatycznym generowaniem
monitów. Rozpoczęto wysyłanie monitów. Zdefiniowano nowe blokady konta czytelnika. Wygenerowano i wysłano pocztą elektroniczną bądź wydrukowano pierwsze i drugie upomnienia
dla najstarszych „przetrzymań”. Po przygotowaniu „ręcznie” trzecich upomnień zostanie uruchomione automatyczne wysyłanie upomnień na bieżąco.
Rozpoczęto pracę zmierzające do opracowania nowej instrukcji stosowania i uporządkowania
wpisów w polach: opis, uwagi, akcesja, dokument przekazania.
Sprzęt
Prowadzono wymianę starszego sprzętu, systematycznie wycofywane są z użycia przestarzałe komputery. Kupiono 10 zestawów komputerowych, switche oraz czytniki kodów paskowych. Uzupełniono niezbędne
części i materiały eksploatacyjne.
Przygotowano wnioski likwidacyjne, na których podstawie Sekcja Inwentaryzacji zlikwidowała 174 pozycje inwentarzowe niesprawnego i przestarzałego sprzętu. Sprawne zestawy komputerowe (10) przekazano do jednej
z olsztyńskich szkół. Pozostałe urządzenia oraz niesprawny sprzęt z ewidencji głównej i wewnętrznej przekazano do utylizacji.
Występowały problemy ze sprzętem zakupionym w roku 2007 z funduszy inwestycyjnych. Na bieżąco naprawiane były komputery, drukarki i przełączniki firmy Dell. Awarie dotyczyły także wyposażenia sal multimedialnych (mikrofony, czytnik pisma, rzutnik multimedialny).
Rada Biblioteczna
W 2011 roku odbyły się trzy posiedzenia Rady Bibliotecznej, na których zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej, dyskutowano problemy związane z polityką gromadzenia, prenumeratą czasopism i sprawami regulaminu udostępniania zbiorów w bibliotekach filialnych.

12

Konserwacja zbiorów
Próżniowa komora fumigacyjna
Stanowisko do fumigacji próżniowej obsługiwane jest przez dwóch pracowników Oddziału Magazynów.
W 2011 r. prowadzono dezynfekcję druków i archiwaliów pochodzących z trzech źródeł: materiały własne
Biblioteki, stare druki Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w
Olsztynie oraz Akta Archiwum i Muzeum UWM.
Łącznie w ciągu roku wykonano

– 132 cykle dezynfekcyjne, w tym:

materiały własne

– 47 cykli (ok. 380 mb druków)

stare druki Biblioteki Hosianum

–

akta Archiwum UWM

– 84 cykle (350 mb akt)

1 cykl (52 wol.)

Zlecono i dozorowano wykonanie:
czterech okresowych przeglądów serwisowych stanowiska do fumigacji próżniowej,
dwóch okresowych przeglądów i kalibracji głowic pomiarowych z czujnikiem na tlenek etylenu.
Konserwacja starych druków – 18 kwietnia 2008 r. oddano do konserwacji kolejny stary druk (dzieło Adama
Orealiusa z 1727 r. Voyages, tres-curieux & tres-renommez fatis en Moscovie... (umowa o dzieło z dn. 18
kwietnia 2008 r. z twórcami). Zły stan zachowania druku wymagał przeprowadzenia pilnych i pełnych prac
konserwatorskich. Ukończenie prac planowano na czerwiec 2010 r., a koszt usługi na kwotę 13 300 zł. W
trakcie zabiegów restauratorskich okazało się, że stopień zniszczenia kart początkowych i końcowych w bloku
druku jest znacznie wyższy niż przewidywano. Stało się to podstawą do wydłużenia terminu realizacji prac i
zmiany wyceny (protokół z dn. 15 kwietnia 2010 r. ze spotkania pracownika Oddziału Zbiorów Specjalnych BU
z wykonawcami prac). Całkowity koszt prac konserwatorskich wyniósł 14 800 zł (w 2011 r. zapłacono 7 800 zł)
i w kwietniu 2011 r. odrestaurowane dzieło wróciło do Biblioteki.
Oprawa 853 wol. z głównego zasobu Biblioteki Uniwersyteckiej kosztowała 18 872,8 zł.
Wybrane wydarzenia związane z działalnością Biblioteki Uniwersyteckiej
Luty
Jubileusz 60-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej. 15 lutego odbyło się uroczyste spotkanie z tej okazji z
udziałem Rektora UWM, zaproszonych gości, a także byłych pracowników Biblioteki. Rektor wręczył
Złote (4), Srebrne (6) i Brązowe (6) Laury Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego byłym dyrektorom i
najstarszym pracownikom Biblioteki.
Kwiecień – czerwiec
Zbiórka książek dla Polaków mieszkających na Ukrainie w ramach „Dołącz do akcji”. Odbyła się także
zbiórka książek dla szkoły podstawowej w Nowej Wsi pod Olsztynem.
Maj
Wizyta bibliotekarzy z Biblioteki Uniwersyteckiej w Kaliningradzie.
Wrzesień
IX Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki.
Październik
Warsztaty szkoleniowe dla młodzieży gimnazjalnej przygotowującej się udziału w konkursie „Kortowo
wczoraj i dziś: ludzie, miejsca, nauka”.
„Bo piękno na to jest, by zachwycało – inne oblicze pracowników Uniwersytetu” – wystawa prac plastycznych artystów nieprofesjonalnych (pracowników UWM).
Listopad
Wystawa fotograficzna „Litwa – Polska. XX rocznica wznowienia stosunków dyplomatycznych między
Litwą a Polską”, towarzysząca wizycie pani ambasador Litwy w Polsce.
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Grudzień
Wystawa zwycięskich projektów architektonicznych nowych gmachów wydziałów Nauk Ekonomicznych,
Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji.
Koncert bożonarodzeniowy chóru dziecięcego z Łucka zorganizowany przy choince ułożonej z książek.
Nagrody i odznaczenia
Wśród odznaczonych Medalem Złotym za Długoletnią Służbę znalazły się panie: Jolanta Gałecka,
Barbara Idźkowska i Halina Żmijewska, a pani Celina Witkowska otrzymała odznakę „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”. 21 stycznia 2011 r. dr Danuta Konieczna nagrodzona została Statuetką Świętego Jakuba Prezydenta Olsztyna w dziedzinie nauki, 15 lutego 2011 r. otrzymała Złoty Laur
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z okazji Jubileuszu 60-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej, a 11 kwietnia
2011 r. – nagrodę III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Załączniki dotyczące aktywności pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej
Publikacje
1) Scholastyka Baran: Aktywność czytelników w kontekście zagospodarowania przestrzeni Biblioteki
Uniwersyteckiej w Olsztynie, w: Biblioteka otwarta na zmiany, pod red. D. Koniecznej, Olsztyn: Biblioteka Uniwersytecka UWM w Olsztynie, 2011, s. 53–63.
2) Scholastyka Baran, Katarzyna Kotowska: Przestrzeń społeczna w nowoczesnej bibliotece akademickiej miejscem nauki i spotkań, w: Biblioteka jako „trzecie miejsce”, Łódź: Wydaw. Uniwersytetu
Łódzkiego, 2011, s. 137-153.
3) Katarzyna Bikowska: Web 2.0 w bibliotekach Olsztyna, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski [online]
2011, nr 3/4.
4) Bożena Bogdańska, Sylwetka wolontariusza, Biuletyn EBIB [online] 2011, nr 9 (127). Dostęp:
http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/127/127_bogdanska.pdf.
5) Anna Bujko, Stan sanitarno-epidemiczny na Warmii i Mazurach w latach 1945–1950. Wybrane
zagadnienia, Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2011, nr 2, s. 253–278.
6) Anna Bujko, Stan sanitarny w powiecie piskim w świetle sprawozdania z wyjazdu inspekcyjnego na
teren powiatu piskiego w dn. 8–21 lutego 1946 r., opracowanie, wstęp i przypisy Anna Bujko, Meritum,
2011, t. 3.
7) Anna Bujko [rec:] Radosław Domke, Ziemie Zachodnie i Północne Polski w propagandzie lat 19451948, Zielona Góra 2010, 310 s., Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 2011, nr 3.
8) Danuta Konieczna: Bibliotekarze jako twórcy Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, Bibliotekarz
Warmińsko-Mazurski

[online]

2011

nr

1/2.

Dostęp:

http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_1-

2_2011/index.html.
9) Danuta Konieczna: Jubileusz 60-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, Bibliotekarz, 2011,
z. 5, s. 24–25.
10) Danuta Konieczna: O tym, jak powstawała Biblioteka Uniwersytecka w Olsztynie, w: Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie we wspomnieniach, Olsztyn: Wydaw. UWM, 2011, s. 161–170.
11) Danuta Konieczna: Ściągnij sobie... z półki czyli przestrzenie nowych bibliotek, Zawód: Architekt.
Ogólnopolskie Czasopismo Izby Architektów RP, 2011, nr 1, s. 18–23.
12) Danuta Konieczna (red.): Biblioteka otwarta na zmiany. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Olsztyn, 22–22 września 2010 r. Materiały konferencyjne pod red. D. Koniecznej, Olsztyn: Biblioteka Uniwersytecka, 2011, 159 s.
13) Katarzyna Kotowska (zob. Bikowska): Ewolucja formy i treści bajek dalekiego wschodu, w: Bajka w
przestrzeni naukowej i edukacyjnej, pod red. M. Suświłło, Olsztyn: Wydaw. UWM, 2011, s. 216–227.
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14) Magdalena Malanowicz: Centrum Dokumentacji Europejskiej UWM w Olsztynie dla nauki i praktyki
regionu, w: Szkice Europejskie. Historia – Gospodarka – Polityka, pod red. B. Gazińskiego, Olsztyn
2011, s. 93–102.
15) Cezary Nałęcz: [rec.] Warmia i Mazury. W 90-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, red. B.
Gaziński, Olsztyn 2009, Echa Przeszłości, T. 11, 2010, s. 416–431.
16) Agnieszka Obrębska, Powstanie, system organizacji i funkcjonowanie Działu Wydawniczego
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, w: Książka, biblioteka, informacja : między
podziałami a wspólnotą 2, pod red. J. Dzieniakowskiej, I. Krasińskiej, M. Olczak-Kardas, Kielce 2011, s.
71–81.
17) Piotr Łukasz Patejuk [rec.:] Hans Blazejewski: Im Allensteiner Kreisblatt 1845-1869 veröffentlichte
Steckbriefe. Personenkundliches zur Kriminalität im südwestlichen Ostpreußen, Hamburg 2009, 261 s.,
Zeitschrift

für

die

Geschichte

und

Altertumskunde

Ermlands.

Beiträge

zur

Kirchen-

und

Kulturgeschichte des Preussenlandes, Bd. 54/2010.

Udział aktywny w konferencjach naukowych
1) Danuta Konieczna: ref. Bibliotekarze jako twórcy Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie, wygłoszony
na spotkaniu z okazji jubileuszu 60-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie (15.02).
2) Katarzyna Bikowska: ref. Bibliotekarskie blogi, mikroblogi i fotoblogi jako forma rozwoju zawodowego, wygłoszony na konferencji „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwanie w XXI wieku”, zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (16–17.05).
3) Justyna Rogińska-Usowicz: ref. Rola Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie w systemie miasteczka
uniwersyteckiego, wygłoszony na III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bibliotekarze bez bibliotek,
czyli bibliotekarstwo uczestniczące” (18–20.05).
4) Scholastyka Baran, Katarzyna Kotowska: ref. Przestrzeń społeczna w nowoczesnej bibliotece akademickiej miejscem nauki i spotkań, wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji „Biblioteka jako trzecie miejsce”, zorganizowanej przez Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (31.05–2.06).
5) Danuta Konieczna: ref.: Przeobrażenia w krajowych i olsztyńskich bibliotekach w latach 1946–2011,
wygłoszony na konferencji z okazji 65-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie (3.06)
6) Katarzyna Bikowska: ref. Wielokulturowość mangi i anime. Studium przypadków, wygłoszony na II
Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Bajka w przestrzeni naukowej i edukacyjnej”, zorganizowanej przez Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie (3.06).
7) Danuta Konieczna: ref. Udział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w kształceniu bibliotekarzy i
pracowników informacji naukowej – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Edukacyjnej „Jak uczyć studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa (IINB)? Program studiów a rynek pracy i rozwój nauki”, zorganizowanej przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ w Krakowie (7.06).
8) Katarzyna Maćkiewicz: poster Wirtualna przestrzeń w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie, zaprezentowany na III Wrocławskich Spotkaniach Bibliotekarzy (30.06–1.07).
9) Danuta Konieczna: ref. Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy, wygłoszony na VII Forum SBP „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w Narodowym Programie Czytelnictwa” (Kiekrz k/Poznania, 2–3.09).
10) Bożena Bogdańska: ref. Książka w kulturze dziecka najmłodszego, wygłoszony na konferencji naukowej „Książka i praca w kulturze”, zorganizowanej przez Katedrę Informacji Naukowej i Bibliologii
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (13–14.10).
11) Maciej Rynarzewski: ref. Zacznijmy od samych siebie… czyli dlaczego „Dział zły” wzbudza emocje,
wygłoszony na VI Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu (16.10).
12) Katarzyna Bikowska i Scholastyka Baran: ref. Nowoczesna biblioteka akademicka w opinii użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, wygłoszony na Ogólnopolskej Konferencji Na-

15

ukowej „Unowocześnianie organizacji i metod pracy bibliotek w świetle zmieniających się potrzeb czytelników. Edycja II”, zorganizowanej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Opolskiego (16–17.11).

Udział bierny w konferencjach naukowych
1) Scholastyka Baran, Ewa Rudnicka – V Bałtycka Konferencja „Nowoczesne koncepcje organizacji bibliotek”, Gdańsk (14–15.04).
2) Agnieszka Dąbrowska – „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania XXI wieku”,
ogólnopolska konferencja zorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (16–17.05).
3) Bożena Bogdańska – „Laboratorium aktywnego bibliotekarza”, warsztaty promujące czytelnictwo i literaturę dziecięcą, zorganizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Olsztynie (19–20.05).
4) Danuta Konieczna – Konferencja z okazji 60-lecia Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, towarzysząca zjazdowi absolwentów (11.06).
5) Małgorzata Szymańska-Jasińska – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Otwarte Zasoby Wiedzy –
nowe zadania uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej”, zorganizowana przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej, Kraków (15–17.06).
6) Danuta Konieczna – „Biblioteka XXI wieku, nowoczesna architektura, funkcjonalne wyposażenie, pomysłowe aranżacje. Trzy lata po Kielcach – najnowsze realizacje”, konferencja zorganizowana przez
SBP w Poznaniu (1–2.09).
7) Celina Witkowska i Dorota Wolska – IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Strategia gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich”, zorganizowana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Szczecińskiego, Pobierowo (15–17.09)
8) Agnieszka Obrębska, Przemysław Zieliński – „Śladami Jana Pawła II na Warmii i Mazurach”, konferencja naukowa zorganizowana przez Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie
(13.10).
9) Danuta Konieczna – „Realizacja Strategii Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010–2021”,
seminarium SBP, Warszawa (27.10).
10) Danuta Konieczna – „Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych”, konferencja zorganizowana przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa
Bibliologicznego, Warszawa (8–9.11).
11) Katarzyna Rzempołuch-Pallasch i Jolanta Wołos – „Opracowanie czasopism ukazujących się II
wojną światową w kontekście ich publikacji w bibliotece cyfrowej”, zorganizowana przez Bibliotekę Jagiellońską, Kraków (14.11).
12) Danuta Konieczna – Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek, zorganizowana przez WBP
w Olsztynie i Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Olsztyn (7.12).
Udział pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej w warsztatach, szkoleniach i spotkaniach roboczych
1) Magdalena Grabowska – udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, Biblioteka Szkoły Podstawowej
nr 7 w Olsztynie (2.03).
2) Jolanta Gałecka – spotkanie „Alma: Ex Libris `s Cloud-based Nextgeneration Resource Management,
Ex Libris, Aleph Polska (Warszawa, BUW, 2.03).
3) Elżbieta Usowicz – spotkanie pełnomocników BazTech, Politechnika Warszawska (Warszawa, 24.03).
4) Zespół OIN – szkolenie online: firma Thomson Reuters, platforma Web of Knowledge (27–28.04).
5) Magdalena Grabowska – Forum Nauczycieli Bibliotekarzy „Nowe książki, e-booki, audiobuki…”,
Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna, Olsztyn (25.05).
6) Wiesława Olkowska i Hanna Pawłowska – szkolenie online na temat katalogowania rzeczowego
dokumentów z zastosowaniem języka haseł przedmiotowych KABA (23–27.06).
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7) Zespół OIN – szkolenie online: firma Thomson Reuters, platforma Web of Science (SCI) – tworzenie
raportów cytowań, Journal Citation Reports, EndNote Web, ResearcherID (27–30.06).
8) Elżbieta Usowicz – spotkanie pełnomocników BazTech, Politechnika Warszawska (Warszawa, 4.07).
9) Maciej Rynarzewski – przygotowanie i poprowadzenie warsztatów „Digitalizacja lokalnego dziedzictwa-projekt Jeden Dzień (Prototyp)”, zorganizowanych przez Fundację Ortus (Lublin, 25–29.07).
10) Bogdan Orzeszkowski, Elżbieta Usowicz – warsztaty dotyczące nowej platformy Web of Knowledge
– Warszawa, Thomson Reuters (9.09).
11) Tomasz Garwoliński – udział w XVII Walnym Zebraniu Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides” w Krakowie (12–14.09).
12) Katarzyna Maćkiewicz – III edycja warsztatów dotyczących nowej platformy Web of Knowledge –
Warszawa, Thomson Reuters (15.09).
13) Małgorzata Szymańska-Jasińska – Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, Uniwersytet Opolski (19–20.09).
14) Zespół OIN – szkolenie online: firma Thomson Reuters, platforma Web of Knowledge (19–30.09).
15) Katarzyna Maćkiewicz – warsztaty „Training the Trainers in Information Literacy” – Warszawa, BUW
(28–29.09).
16) Jolanta Gałecka – Webinaria Ex Libris: 1) Low Maintenance, High Value: How Binghamton University
Libraries Used Digital Preservation to Increase its Value on Campus; 2) Ex Libris Real-Time Cloud Services (wrzesień).
17) Anna Leś – udział w spotkaniu użytkowników dLibra oraz konferencji „Polskie biblioteki cyfrowe”, zorganizowanej przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Poznań, 10–12.10).
18) Maciej Rynarzewski – przygotowanie i poprowadzenie warsztatów „Blog to za mało… czyli podstawy
platformy Wordpress praktycznie dla każdego bibliotekarza”, zorganizowanych w ramach VI Forum
Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu (15–16.10).
19) Katarzyna Maćkiewicz, Piotr Patejuk, Maciej Rynarzewski – udział w szkoleniu Web of Science
(BU, Olsztyn, 15.11).
20) Celina Witkowska – wizyta na XX Targach Książki Historycznej w Warszawie (27.11).
21) Scholastyka Baran, Katarzyna Maćkiewicz, Piotr Patejuk, Maciej Rynarzewski – udział w
seminarium i zajęciach warsztatowych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa
wyższego (UWM, 28–29.11).
22) Maciej Rynarzewski – przygotowanie i poprowadzenie warsztatów „Digital Storytelling” w Gimnazjum
nr 18 w Lublinie, zorganizowanych przez Fundację Ortus (30.11–1.12).
23) Agnieszka Michałowska – szkolenie z zakresu „Podstawy normalizacji”, zorganizowane przez Polski
Komitet Normalizacyjny (Warszawa, 6–7.12).
24) Elżbieta Usowicz – spotkanie pełnomocników BazTech, Politechnika Poznańska (7–9.12).
25) Ewa Bednarska, Katarzyna Maćkiewicz – IV edycja warsztatów dotyczących nowej platformy Web
of Knowledge – Warszawa, Thomson Reuters (13.12).
Zazwyczaj w ostatnie poniedziałki miesiąca w Bibliotece Uniwersyteckiej odbywają się seminaria szkoleniowe dla pracowników. W 2011 r. ich tematyka przedstawiała się następująco:
Zmiany organizacyjne w bibliotece jako element zarządzania (Małgorzata Wiśniewska, styczeń)
PR biblioteczny jako metoda pozyskiwania czytelnika (Katarzyna Kotowska, marzec)
Biblioteka akademicka jako „trzecie miejsce” (Scholastyka Baran, kwiecień)
Bibliometria w pracy bibliotekarza (Katarzyna Maćkiewicz, Jolanta Osiecka-Murawa, maj)
System kształcenia bibliotekarzy w Polsce (Danuta Konieczna, październik)
Komunikowanie się w bibliotece (Małgorzata Wiśniewska, listopad)
Charakterystyka rzeczowa zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej na podstawie języka haseł przedmiotowych KABA oraz „symboli dziedzinowych” (Beata Anek-Kucharek, Beata Kozera, grudzień)
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Działalność dydaktyczna
Beata Anek-Kucharek prowadziła zajęcia z katalogowania formalnego i rzeczowego na Studiach Podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
Łukasz Fafiński prowadził zajęcia nt. publikacji tekstów w Internecie na kierunku filologia polska Wydziału
Humanistycznego (30 godz.).
Danuta Konieczna prowadziła zajęcia z klasyfikacji piśmiennictwa i zarządzania biblioteką na Studiach
Podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej.
Dokształcanie
1) Anna Ambrochowicz – ukończyła Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
IINiSB UW,
2) Olga Gierulska – ukończyła studia magisterskie na kierunku Filologia Angielska, UWM,
3) Jerzy Jankowski – ukończył Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, UWM,
4) Katarzyna Jasińska – Studia Magisterskie Uzupełniające, IINiSB UW (kontynuacja),
5) Grażyna Kulgajuk – rozpoczęła studia licencjackie na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwa, UMK,
6) Katarzyna Kotowska (Bikowska) – ukończyła Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji
Naukowej, UWM,
7) Laryssa Levytska – kontynuowała Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
UWM,
8) Olga Lewandowska – kontynuowała Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
UWM,
9) Emilia Łastowska – kontynuacja studiów licencjackich na kierunku Praca Socjalna, UWM,
10) Gabriela Maliszewska – ukończyła Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
UWM,
11) Agnieszka Michałowska – ukończyła Podyplomowe Studia Archiwistyczne (UMK),
12) Sylwia Pac – ukończyła Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, UWM,
13) Urszula Smolińska – ukończyła studia licencjackie na kierunku Praca Socjalna (UWM), rozpoczęła
studia magisterskie na kierunku Pedagogika Opiekuńcza (UWM),
14) Joanna Suchto – ukończyła Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, UWM,
15) Ewa Urbanowska – ukończyła Podyplomowe Studia Archiwistyczne (Uniwersytet Warszawski),
16) Łukasz Wasieczko – rozpoczął Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
UWM,
17) Przemysław Zieliński – ukończył Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej,
UWM.
Inne formy działalności
1) Scholastyka Baran: członkostwo w organizacji International Society for Knowledge Organization
(ISKO),
2) Tomasz Garwoliński: członkostwo w Zarządzie Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”,
3) Danuta Konieczna: powołana została przez panią minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę
Kudrycką na członka Komisji Egzaminacyjnej dla bibliotekarzy dyplomowanych na okres 3 lat (decyzja
z dnia 20 kwietnia 2011 r.),
4) Katarzyna Kotowska (Bikowska): członkostwo w organizacji International Society for Knowledge Organization (ISKO),
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5) Małgorzata Szymańska-Jasińska: udział w Komisji Senackiej Nauki UWM, Komisji Senackiej Dydaktycznej UWM i Kolegium Wydawniczym,
6) 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 Rynarzewski – przedstawiciele Biblioteki
Uniwersyteckiej, Piotr Patejuk – przedstawiciel doktorantów UWM, Nina Kupryjaniuk – przedstawiciel studentów
UWM. Pani dr inż. Scholastyka Baran na podstawie Zarządzenia Rektora z 7 lipca 2010 roku weszła w skład
Uczelnianego Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w UWM na kadencję 2008-2012.
Uchwałą Nr 477 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 września 2010 roku w
sprawie zmian w składzie Senackiej Komisji Etyki członkiem tejże Komisji z ramienia Biblioteki Uniwersyteckiej
została pani mgr Agnieszka Obrębska.
Sporządziła Małgorzata Szymańska-Jasińska
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