Sprawozdanie z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej za rok 2014

W 2014 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.
Na dzień 31 grudnia 2014 roku struktura Biblioteki pozostawała bez zmian w stosunku do poprzedniego roku. Funkcję p.o. dyrektora Biblioteki pełniła dr Danuta Konieczna, a stanowisko zastępcy
dyrektora zajmowała mgr Jolanta Gałecka.
Oddziałami Biblioteki kierowały:
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 i 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.

Do systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni należały dwie biblioteki wydziałowe:
- Biblioteka Wydziału Sztuki (9285 wol. wpisanych do bazy)
- Biblioteka Wydziału Teologii (6779 wol.).
W trakcie organizacji jest Biblioteka zamiejscowego Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych
w Ełku.
Istnieje ponadto jedna biblioteka instytutowa - Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych, posiadająca
8616 wol. wpisanych do bazy oraz 25 bibliotek zakładowych. W minionym roku podjęto w nich, we
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współpracy z Biblioteką Uniwersytecką, prace nad selekcją zbiorów oraz usprawnieniem dotyczącym
gromadzenia nowych książek. Zadaniami tymi kieruje mgr Janina Kończyk.
Powierzchnia Biblioteki Uniwersyteckiej pozostała bez zmian i wynosi 19 423 m2, zaś filii bibliotecznych 2 330 m2, w tym 1 966 m2 zajmuje lokal Biblioteki Wydziału Teologii. Część lokalu Biblioteki
Uniwersyteckiej (magazyn czasopism na I piętrze (sala nr S1/121o powierzchni 85 m²) została przeznaczona na Izbę Tradycji UWM, pozostającej w strukturze Archiwum i Muzeum (Zarządzenie Nr
12/2013 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 28 stycznia 2013 w sprawie zmian organizacyjnych
w Archiwum i Muzeum).

Pracownicy
Zespół pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i filii bibliotecznych na dzień 31 grudnia
2014 r. liczył 147 osób (146,75 etatu – jedna osoba zatrudniona na trzy czwarte etatu). W powyższej
liczbie 147 uwzględnionych zostało 6 osób, które przebywają na długotrwałych zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich, tak więc faktycznie pracowało 141 osób. W okresie sprawozdawczym odeszły z pracy 2 osoby (Maria Radziusz – emerytura od 06.07.2014 r., mgr Magdalena Wyspiańska – zmarła 05.03.2014 r.); 2 osoby przebywały na urlopach bezpłatnych (mgr Anna Ambrochowicz-Gajownik, mgr Maciej Rynarzewski – do 30.06.2014 r.), również 2 – na urlopach wychowawczych (mgr Agnieszka Radomska, dr Renata Zielonka – do 31.08.2014 r.). W zespole pracujących
osób 6 pracowników pozostaje na etatach administracyjnych i informatycznych, 7 osób zajmuje stanowiska bibliotekarza dyplomowanego. 64 osoby pozostają na stanowisku kustosza, 29 osób na stanowisku starszego bibliotekarza, 27 – na stanowisku bibliotekarza i 9 osób na stanowisku młodszego
bibliotekarza.
W Bibliotece Uniwersyteckiej pracowało 139 osób, a w bibliotekach filialnych na etatach bibliotecznych – sześć. Dwie osoby zajmowały się obsługą sprzętu informatycznego i organizacją szkoleń
w salach dydaktycznych. 11 pracowników Biblioteki posiada stopień naukowy doktora, 119 osób tytuł
magistra, 4 osoby stopień licencjata/inżyniera, 15 osób posiada średnie wykształcenie.
W 2014 r. 2 osoby uzyskały awans na stanowisko kustosza, 12 osób na stanowisko starszego bibliotekarza, 3 osoby na stanowisko bibliotekarza.
5 pracowników Biblioteki uzupełniało swoje wykształcenie na studiach wyższych lub podyplomowych, w tym: jedna ukończyła studia licencjackie, jedna studia podyplomowe, dwie kontynuują studia
magisterskie, jedna osoba rozpoczęła naukę na studiach licencjackich.
85 pracowników uczestniczyło także w 52 szkoleniach, warsztatach lub tematycznych spotkaniach
roboczych oraz na grupowych szkoleniach przeprowadzonych online.
W 2014 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej praktyki studenckie odbyły 3 osoby, jedna osoba przebywała
na stażu z MOPS.
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Pracownicy wygłosili 21 referatów na konferencjach ogólnopolskich (23 osoby) i wzięli bierny udział
w 19 konferencjach naukowych (34 pracowników). Opublikowali 22 artykuły. Wygłosili ponadto 7
referatów w czasie seminariów szkoleniowych, odbywających się co miesiąc w Bibliotece.
W Bibliotece zorganizowano również pięć wystaw („Ernst Wiechert w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie”, ”Taras Szewczenko jako malarz i poeta (w 200. rocznicę urodzin)”,
„Strzał w dziesiątkę”, „Stare druki w nowych szatach”, „Mistrzowie ilustracji”). Cztery wystawy zorganizowała Biblioteka Wydziału Teologii.

Zbiory
Studenci i pracownicy naukowi korzystali ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, bibliotek filialnych oraz Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum”, liczącej 266 017 woluminów (157 328 wol. to książki 100 742 – czasopisma, 325 – inkunabuły i 7 622 – stare druki). Do dyspozycji pracowników Uczelni były też 24 biblioteki zakładowe, których zbiory na dzień 31 grudnia
2014 r. liczyły 35 803 wol. (wyd. zwarte – 28 034 wol., wyd. ciągłe – 5 459 wol., zbiory specjalne –
2 310 jedn. Stan zbiorów uległ zmniejszeniu o 1 590 wol./jedn.); skorzystało z nich 273 czytelników.
W roku sprawozdawczym biblioteki zakładowe nabyły łącznie 172 wol. Przeprowadzana jest systematyczna selekcja zbiorów tych bibliotek; wiele pozycji przekazywanych jest do Biblioteki Uniwersyteckiej.
Tab. 1: Wielkość zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w latach 2012–2014
Nabytki

Ubytki
Stan na

Lata

Druki

Zbiory

Czaso-

zwarte

spe-

pisma

Razem

Razem

31.12

0

22 211

975 977

Druki

Zbiory

Czaso-

zwarte

specjal-

pisma

cjalne

ne

2012

18 930

291

2 264

21 485

19 388

2 923

2013

21 175

1340

4 708

27 223

12 063

1 659

6

13 728

989 472

2014

19 830

1153

2103

23 086

9 517

464

0

9 981

1.002
577

Po uwzględnieniu liczby jednostek ubytkowanych zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej wzrosły
o 13 105 wol./jedn. ( w 2013 r. wzrosły o 13 495 wol./jedn.).
Nowy zasób książek pochodził przede wszystkim z zakupu 13 032 wol. (w tym z grantów pracowników naukowych – 1 629 wol. oraz dla bibliotek zakładowych – 16 wol.), wymiany (1 152 wol.)
i darów (5 646 wol.). Biblioteka prowadziła wymianę z 82 instytucjami (67 z kraju i 15 z zagranicy).
Dla celów wymiany zakupiono 699 wol. książek i 686 wol. czasopism.
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W roku sprawozdawczym podjęto prace mające na celu uporządkowanie Polskich Norm w
formie papierowej. Do końca grudnia wprowadzono i nadano numer inwentarzowy 679 normom.
Kontynuowano również prace związane z opracowaniem i zaewidencjonowaniem zbioru płyt winylowych, będących na stanie Oddziału Zbiorów Specjalnych. W 2014 r. nadano numer inwentarzowy 147
płytom.
Na dzień 31 grudnia 2014 r. księgozbiór Biblioteki Uniwersyteckiej i wszystkich jej filii
liczył łącznie 1 002 577 wol./jedn.
W rozbiciu na rodzaje dokumentów zbiory obejmowały:
– wydawnictwa zwarte

760 311 wol.

– czasopisma

181 841 wol.

– zbiory specjalne

60 425 jedn.

Do tego dochodzą źródła elektroniczne udostępniane w ramach licencji krajowej: EBSCO, Elsevier, Scopus, Springer, Web of Knowledge i Wiley-Blackwell - 8 494 oryginalnych tytułów czasopism (wg listy A-Z łącznie z czasopismami w dostępie Open Access – 89 000 tyt.) oraz zakupione
przez Bibliotekę platformy książek elektronicznych, oferujące dostęp do 121 207 pozycji.
Liczba tytułów czasopism drukowanych bieżących pochodzących z prenumeraty, wymiany
i darów wynosiła 1 928 – szczegółowe dane przedstawia poniższa tabela:
Tab. 2: Liczba tytułów czasopism nabytych w roku 2014
pocho- Źródło wpływu

Strefa
dzenia

Prenumerata

Polskie
Zagraniczne
Razem

Razem
Wymiana

Dary

1 017

204

398

1 619

111

40

158

309

1 128

244

556

1 928

Liczba tytułów wzrosła o 534 w porównaniu z 2013 r. Zwiększenie liczby tytułów nastąpiło głównie
dzięki prenumeracie (więcej o 330 tyt.) i darom (więcej o 189 tyt.).
W roku budżetowym 2014 r. wydano w sumie (ze środków dydaktycznych Uczelni, grantów, funduszu PAN) na zbiory Biblioteki i oprogramowanie 1 625 397,60 zł.

(2013 r. –

1 478 781,20 zł), w tym na:
zakup wydawnictw zwartych

583 790,99 zł

zakup wydawnictw zwartych z grantów

135 157,33 zł

zakup zbiorów specjalnych
zakup zbiorów specjalnych z grantów
prenumeratę i zakup czasopism polskich

2 950,70 zł
185,90 zł
229 585,83 zł
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zakup polskich baz danych online

121 060,46 zł

prenumeratę i zakup czasopism zagranicznych drukowanych

299 004,41 zł

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

45 709,12 zł
183 611,01 zł
24 341,85 zł

zakup systemu HAN
Razem

1 625 397,60 zł

Kwota ta jest o 146 616,40 zł większa niż w roku 2013. W roku 2014 wzrostowi uległy głównie nakłady na zakup wydawnictw zwartych z grantów (wzrost o 63 957,06 zł), oraz prenumeratę i zakup
czasopism drukowanych zagranicznych (wzrost o 61 391,06 zł).
Wartość wydawnictw zwartych i zbiorów specjalnych otrzymanych w darze wynosiła
142 390,71 zł, z wymiany – 78 831 zł, czasopism otrzymanych w darze – 34 692,85 zł, z wymiany –
27 083,60 zł (egzemplarze na wymianę zakupiono za 14 921,30 zł). W sumie wydawnictwa zakupione
na wymianę (wyd. zwarte i czasopisma) kosztowały 28 793,30 zł.
Biblioteka pozyskała kwotę 32 610,80 zł z tytułu opłat za przekroczenie terminu zwrotu książek, z tego samego tytułu, w ramach rekompensaty czytelnicy zakupili 176 wol. książek
(za 4 975,08 zł). Z tytułu wpłat za wydruki w Czytelni Internetowej wpłynęło 7 560 zł.
Opracowanie zbiorów
W roku 2014 dodano do katalogu komputerowego 67 909 jednostki (w 2013 r. – 84 783),
w tym 37 143 egz. druków zwartych (w 2013 – 47 666). Na dzień 31 grudnia 2014 r. baza katalogu
liczyła 351 963 rekordy bibliograficzne, w tym 320 109 to opisy wydawnictw zwartych, 21 002 –
zbiory specjalne, 7 822 – czasopisma, do których dołączonych było 765 098 egzemplarzy. Jest to
76,29% całości zbiorów (2013 r. – 70,46%); w przypadku wydawnictw zwartych jest to 81,5%. W
bazach rekordów wzorcowych znajdowało się 483 563 haseł (m.in. osobowych, rzeczowych, działowych). Dochodzi do tego 3 030 opisów prac doktorskich – cały ich zasób jest widoczny w katalogu
komputerowym.
Biblioteka współtworzy narodowy uniwersalny katalog NUKAT. W roku sprawozdawczym
wprowadzono do niego 5 859 nowych rekordów bibliograficznych wydawnictw zwartych, skopiowano zaś – 26 916 (w 2013 r. – 33 478). Utworzono 5 859 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 rozpoczęte w 2012 r. prace nad ewidencją czasopism. 31 grudnia 2014 r.
w bazie komputerowej zarejestrowanych było 63 050 egz./zesz. czasopism i 617 335 egz. druków
zwartych (o 37 143 wol. więcej aniżeli w 2013 r.), w tym m.in.:
Magazyn

– 307 519 wol.

Kolekcja Dydaktyczna

– 158 217 wol.

Kolekcja Nauk Humanistycznych

– 26 022 wol.
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Kolekcja Nauk Społecznych

– 39 792wol.

Kolekcja Nauk Przyrodniczo-Technicznych

– 33 565 wol.

Oddział Zbiorów Specjalnych

– 31 441 wol.

Wraz z retrospektywnym opracowaniem zbiorów prowadzone są prace porządkowe w magazynie. Od czerwca 2011 r. zmieniono system ustawienia magazynowego przechodząc z układu inwentarzowego na sygnaturowy (tzw. numer magazynowy). W magazynie przechowywanych jest 307 519
egz. książek uwidocznionych w katalogu Aleph. Dodano do zasobu elektronicznego 11 200 jednostek
czasopism. Nowy sposób ustawienia 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 2014 r. w bazie zarejestrowanych było 42 863 czytelników, w tym 8 825
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 23 245 czytelników (o
5 358 więcej aniżeli w 2013 r). W bazie czytelników aktywnych zarejestrowani byli m.in. studenci
stacjonarni – 16 993 i niestacjonarni – 3 494 , pracownicy uczelni – 1 389, doktoranci – 536, biblioteki korzystające z wypożyczalni międzybibliotecznej – 188. Wydano 552 karty tymczasowe
(w 2013 r. – 292).
System komputerowy rejestrował wypożyczenia na miejscu i na zewnątrz w agendach: Wypożyczalnia, Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, kolekcje dziedzinowe, Oddział Informacji Naukowej
i Czytelnia Czasopism, Biblioteka Wydziału Sztuki, Biblioteka Wydziału Teologii, Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych.
W sumie zarejestrowanych zostało 379 298 wypożyczeń – o 1 946 mniej aniżeli w 2013 r.
(2013 r. – 381 244) i 315 155 zwroty (2013 r. – 329 283).
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 użytkowników w czytelniach, pokojach pracy indywidualnej i w tzw. wolnej przestrzeni
(hol, antresola, ogród zimowy).
Agendy udostępniania BU odwiedziło łącznie 234 117 czytelników, zaś biblioteki filialne – 31 680,
razem – 265 797. Do tej liczby nie zostały wliczone odwiedziny „na antresoli” i w „ogrodzie zimowym”. Łączna liczba odwiedzin jest o 42 194 mniejsza aniżeli w 2013 r.
Biblioteka udostępniła w czytelniach i na zewnątrz:
książki

564 850 wol.

czasopisma

177 310 vol.

zbiory specjalne

4 685 jedn.
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razem

746 845 wol./jedn.

Tab. 3: Udostępnione zbiory w roku 2014
Książki

Czasopisma

Zbiory specjalne

Razem

Biblioteka Uniwersytecka
– udostępnienia na zewnątrz

266 501
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– udostępnienia na miejscu

267 100

162 157

633

267 139

2 701

431 958
699 097

Filie
– udostępnienia na zewnątrz

18 483

3 053

211

21 747

– udostępnienia na miejscu

12 766

12 095

1 140

26 001
47 748

Razem

564 850

177 310

4 685

746 845

Należy do tego doliczyć zdalne wykorzystywanie źródeł elektronicznych, liczące 661 632 pobranych dokumentów – o 239 061 więcej aniżeli w 2013 r.
W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępniono 699 097 wol./jedn. książek, czasopism i zbiorów
specjalnych, a w filiach – 47 748. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił spadek liczbowy wykorzystanych materiałów (o 93 571 wol./jedn.), ale należy pamiętać, że dane dotyczące udostępniania
na miejscu są częściowo szacunkowe, a ponadto zmniejszyła się także liczba studentów.
W kolekcjach dziedzinowych udostępniono na miejscu lub poza czytelnie (najczęściej na ksero lub jako wypożyczenia nocne i weekendowe) następujące ilości zbiorów:
w Kolekcji Nauk Społecznych

153 750

w Kolekcji Nauk Humanistycznych

43 998

w Kolekcji Nauk Przyrodniczo-Technicznych

60 800
razem 258 548

Kolekcję Dydaktyczną w 2014 r. odwiedziło 136 327 czytelników (dane na podstawie licznika bramki).
W bibliotekach filialnych zanotowano następujące liczby udostępnionych wydawnictw:
Biblioteka Wydziału Teologii

33 724 wol.

Biblioteka Wydziału Sztuki

2 880 wol.

Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych

6 732 wol.

Razem 43 336 wol.
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Zauważalny jest znaczący spadek wypożyczeń w bibliotekach filii – o 11 632 wol./jedn.; w Bibliotece
Wydziału Teologii o 8 665 wol./jedn. a w Bibliotece Instytutu Nauk Politycznych o 4 065 wol./jedn.
Natomiast nastąpił wzrost wypożyczeń w Bibliotece Wydziału Sztuki – o 1 098 vol./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 3 498 zamówień; po wyeliminowaniu pozycji znajdujących się w zbiorach bibliotek olsztyńskich, do bibliotek polskich i zagranicznych wysłano 3 406 zamówień (3 210 do bibliotek krajowych i 196 – zagranicznych), z czego
udało się zrealizować 2 693 (79%).
Do bibliotek krajowych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej wysłano 1 109 pozycji,
do zagranicznych – 1. Zamówień ogółem było 1 224. Dotyczą one książek, odbitek i skanów artykułów, plików elektronicznych.
Biblioteka Uniwersytecka w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych współpracowała
z 235 bibliotekami krajowymi i 56 zagranicznymi.
Rok 2014 jest pierwszym rokiem kalendarzowym działania wypożyczalni międzybibliotecznej
realizowanym w całości w nowej wersji modułu tzw. ill. Umożliwia to w 100% elektroniczną obsługę
kwerend.
Działalność informacyjna i zbiory elektroniczne
W Bibliotece Uniwersyteckiej działalność informacyjną, oprócz Oddziału Informacji Naukowej, prowadzą wszystkie agendy udostępniania oraz filie biblioteczne. OIN i Czytelnię Czasopism w
2014 r. odwiedziło ok. 67 200 osób, wykorzystując 142 671 wydawnictw (czasopism i wydawnictw
informacyjnych). Pracownicy oddziału przeznaczyli 106 godzin na szkolenia i zajęcia dydaktyczne.
W ciągu roku przeszkolono 1 150 osób (46 grup seminaryjnych).
W Bibliotece Uniwersyteckiej udostępnianych jest 58 licencjonowanych baz danych, w tym:
polskie (16): AGRO, aleBank.pl, SIGŻ, BZCZ, Czytelnia Czasopism Prawniczych (Wolters Kluwer),
PBPE, PBLek, BazTech, LEX Omega, Legalis, InforLex Biblioteka, LexPolonica, EMIS Emerging
Markets, ibuk.pl, SIGMA-NOT.
zagraniczne (42):


EBSCOhost (14 baz): Academic Search Complete, Business Source Complete, GreeFILE,
Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source – Consumer Edition, LISTA – Library, Information Science & Technology Abstracts, Master File Premier, Newspaper Source,
Regional Business News, Agricola, ERIC, MEDLINE, European Views of the Americas:1493
to 1750, Teacher Reference Center;
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Access Medicine;



Emerald;



HeinOnline



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;



ScienceDirect;



Scopus;



SpringerLink;



USML Easy;



Web of Knowledge (6 baz): Science Citation Index Expanded (WoS), Social Sciences Citation
Index (WoS), Art & Humanities Citation Index (WoS), Conference Proceedings Citation Index – Science, Conference Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities, Journal Citation Reports (JCR);



Wiley Online Library.

Liczba oryginalnych, unikatowych czasopism elektronicznych wynosi 8 494 (wg listy A-to-Z, łącznie
z czasopismami w dostępie Open Access – 89 000).
Liczba książek elektronicznych (licencje) wynosi 148 294, w tym m.in.:
 EBSCO eBook Academic Subscription Collection – 118 942
 ibuk.pl – 895
 Knovel – 1 295
 Springer eBook – 27 087
 AccessMedicine – 75.
Liczba logowań do licencjonowanych baz danych – 175 142


EBSCO eBook Academic Subscription Collection - 2853



EBSCOhost – 52 867



Emerald – 1 020



EMIS Emerging Markets – 19 144



ibuk.pl – 12 709



ISSN Online –4 219



JCR – 2 153



Knovel – 1 341
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Lex – 13 145



Lista A-to-Z – 11 248



ProQuest – 3 468



Scopus – 14 883



ScienceDirect – 28 456



Web of Science – 10 489

(o 35 581 więcej w porównaniu z 2013 r.).
Liczba ściągniętych dokumentów z licencjonowanych czasopism elektronicznych
i pełnotekstowych baz danych – 661 632 (o 239 061 więcej w porównaniu z 2013 r.).


EBSCOhost – 9 705



EBSCO eBook Academic Subscription Collection – 1 915



Emerald – 988



EMIS Emerging Markets – 71 145 (stron)



ibuk.pl – 361 829 (stron)



Knovel - 2 385



Lista A-to-Z – 42 002 (strony)



ProQuest – 4 742



ProQuest – 5 701(abstraktów)



ScienceDirect – 105 043



Scopus – 20 893 (abstraktów)



SpringerLink – 17 648



Wiley Online Library – 17 636

Liczba wyszukiwań – 341 603 (o 70 347 więcej w porównaniu z 2013 r.)


EBSCOhost – 141 077



EBSCO EBook Academic Subscription Collection – 5 345



EMERALD – 1 428



Ibuk.pl – 15 758



ISSN Online – 20 910



JCR – 3 427



Knovel – 2 240



Lista A-to-Z – 18 382



ProQuest – 3 907



ScienceDirect – 24 082



Scopus – 31 759
10



Web of Science – 73 288

Zdalny dostęp do konsorcjów czasopism elektronicznych oraz baz książek elektronicznych (ibuk.pl,
Knovel) (dostęp poprzez system HAN- Hidden Automatic Navigator):
Ogółem korzystało – 1 891 użytkowników. Nowi użytkownicy w 2014 r. – 213.
Najczęściej wykorzystywane bazy komputerowe w INiCzCz (pomoc pracowników oddziału przy
korzystaniu z baz, ustalaniu strategii wyszukiwawczej):


AGRO



ALEPH



ARIANTA



BAZTECH



Bazy Biblioteki Narodowej



Lista polskich czasopism elektronicznych



Bazy prawnicze



Polska Bibliografia Lekarska



SIGŻ



Zagraniczne bazy danych: Elsevier, EBSCO, Wiley, WoS, Scopus, EBSCO.

Biblioteka Uniwersytecka oferowała także dostępy testowe do 20 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, za którą odpowiadały
Ewa Bednarska i Elżbieta Borajkiewicz. Kartoteka liczy ok. 15 tys. pozycji.
Oddział współpracuje także z innymi ośrodkami w tworzeniu baz:
SIGŻ (System Informacji o Gospodarce Żywnościowej), której koordynatorem jest Centralna
Biblioteka Rolnicza. W 2014 r. przekazano 53 rekordy opracowane przez Elżbietę Usowicz;
BAZTECH – koordynowany przez Politechnikę Krakowską (23 biblioteki uczelniane
z całego kraju); UWM dokumentuje 15 tytułów czasopism z zakresu techniki, w 2014 r. włączono do bazy 1 455 rekordów bibliograficznych z bibliografią załącznikową, opracowanych
przez Elżbietę Usowicz.
Pracownicy OIN prowadzą także stronę internetową Biblioteki Uniwersyteckiej oraz modyfikują 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
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Europejskiej. Nie zmieniły się jego zadania i kontynuowało ono działalność związaną
z udostępnianiem materiałów i informacji na temat Unii Europejskiej. Zasób zagraniczny CDE liczy
2 230 wol. książek – w ostatnim roku wpłynęło ich 60, a czasopism 480 wol. Z baz danych CDE skorzystało 1 220 osób.
Sekcja CDE kontynuowała współpracę z innymi instytucjami zajmującymi się problematyką
Unii Europejskiej, m.in Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Olsztynie, Biblioteką Europejską przy MSZ, Centrum Europejskim w Natolinie i Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej
w Warszawie w ramach szkoleń i spotkań pracowników Centrów Dokumentacji Europejskiej. W 2014
r. zorganizowano w Olsztynie XVIII konferencję sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej (Olsztyn
16-18.06.2014). Pracownik Sekcji CDE mgr Olga Gierulska była współorganizatorem debaty „Świat
moje miejsce pracy. Kariera w instytucjach Unii Europejskiej” (Olsztyn 8.12.2014 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 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 bazie stworzonej na potrzeby PIN-u jest ich 33 916 ( Polskie Normy oraz Polskie
Normy oryg. w jęz. ang.).17 grudnia 2014 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 warunków określonych w umowie o współpracy ze szkołą wyższą zawartej przez Rektora UWM i Prezesa PKN w dniu 3 stycznia 2011 r. Współpraca z PKN gwarantuje naszemu środowisku akademickiemu 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 stacjonarnych w ramach modułu ogólnouczelnianego w UWM w Olsztynie. W roku akademickim
2013/2014 przedmiot o tematyce normalizacyjnej „Akredytacja, certyfikacja i audyt jakości” prowadził pracownik Wydziału Nauk o Żywności, z którym PIN podjął współpracę w ramach szerzenia
tematyki normalizacyjnej.
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, a normy były sukcesywnie opracowywane w systemie Aleph. Prace porządkujące zbiór norm w wersji papierowej kontynuowano również w 2014 r.
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W 2014 r. udostępniono 1374 normy, 12 innych publikacji oraz 43 czasopisma. Punkt odwiedziło 308 osób; udzielono 247odpowiedzi na zapytania informacyjne.
Ośrodek Informacji Patentowej służy pomocą przy korzystaniu z bazy opisów patentowych dostępnej w domenie publicznej na stronie Urzędu Patentowego RP (wszystkie opisy patentowe od 1924 r.).
Na zbiory OIP składa się: 92 książki, 49 wol. czasopism (3 tyt. czasopism bieżących), 569
CD-ROM-ów. W 2014 r. ośrodek odwiedziło 24 czytelników, udzielono 96 informacji. Pracownik
OIP prowadził zajęcia z przedmiotu „Informacja patentowa” ze studentami Wydziału Bioinżynierii
Zwierząt, jak również 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.
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 m.in.:
Stare druki

148

Druki 1801–1830

172

Druki do 1945 roku

ok. 21 446

Wydawnictwa dotyczące regionu

1 405

Zbiory bibliologiczne

1 610

Bibliografie drukowane

2 141

Dokumenty kartograficzne (mapy)
Druki muzyczne

838
36

Mikrofilmy

378

Mikrofisze

1 271

Płyty winylowe
Multimedia
Prace doktorskie

760
1 674
3 090

Ze zbiorów skorzystało 3 950 czytelników; łącznie udostępniono 8 320 jednostek (w tym 1 270 jedn.
zbiorów specjalnych).
. Zbiory audiowizualne BU są popularyzowane w ramach projektu Biblioteka Kulturalna, który 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 doty13

czące dziejów regionu, historii nauk matematyczno-przyrodniczych oraz materiały dydaktyczne
i wydawnictwa UWM. Celem projektu jest stworzenie bazy zasobów cyfrowych, przydatnej 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.
Do 31 grudnia 2013 r. w BC UWM opublikowano 1850 wydawnictw. W 2014 r. przybyły 62
publikacje. Oddział Zbiorów Specjalnych we współpracy z Archiwum UWM digitalizuje najcenniejszy zasób Archiwum dotyczący początków Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.
Stronę BC UWM odwiedziło 1 336 805 czytelników (o 355 217 więcej aniżeli w 2013 r.).
Stanowisko próżniowej komory fumigacyjnej obsługiwane jest przez dwóch pracowników Oddziału Magazynów. W 2014 r. prowadzono dezynfekcję druków i archiwaliów pochodzących z dwóch
źródeł:
1. Materiały własne Biblioteki:


nowe wydawnictwa przyjęte w okresie sprawozdawczym przez Oddział Zbiorów Specjalnych,



mapy w rulonach przechowywane w Oddziale Zbiorów Specjalnych



wybrane pozycje darów przyjętych przez Oddział Gromadzenia,



pojedyncze woluminy z innych agend Biblioteki.



księgozbiór przejęty po zlikwidowanej Bibliotece Centralnej Rady Związków Zawodowych

2. Akta Archiwum i Muzeum UWM.
Łącznie w 2014 r. wykonano 67 cykli dezynfekcyjnych, w tym:


materiały własne



akta Archiwum UWM –58 cykli (ok. 230 mb akt).

– 9 cykli (ok. 56 mb książek i czasopism oraz 52 rulony map),

Zlecono i dozorowano wykonanie:


okresowych przeglądów serwisowych stanowiska do fumigacji próżniowej – 4 razy,



okresowych przeglądów i kalibracji głowic pomiarowych z czujnikiem na tlenek etylenu – 2
razy.

W okresie sprawozdawczym ponadto:


przyjmowano i wydawano transporty akt Archiwum UWM – 26 razy,



transportowano księgozbiór przeznaczony do dezynfekcji do i z pomieszczeń komory fumigacyjnej,



przyjmowano transport butli z tlenkiem etylenu – 1 raz,



wykonywano drobne naprawy pomiędzy okresowymi przeglądami serwisowymi,
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porządkowano pomieszczenia stanowiska do dezynfekcji,



oprowadzano wycieczki po stanowisku do dezynfekcji – 9 razy.

Komputeryzacja
31 grudnia 2014 r. w sieci komputerowej Biblioteki Uniwersyteckiej (bez Biblioteki Wydziału
Teologii, która posiada 15 komputerów należących do Wydziału) funkcjonowały 354 stanowiska
komputerowe: 153 dla bibliotekarzy i 201 dla użytkowników. Na 34 stanowiskach użytkownicy mają
ograniczony dostęp do Internetu, ale mogą korzystać z zasobów uniwersyteckich (domena
uwm.edu.pl) lub zasobów PIN. Od końca września 2014 r. uwierzytelnieni użytkownicy Biblioteki
mogą korzystać z nieograniczonego dostępu do Internetu także poza Czytelnią Internetową, na stanowiskach komputerowych znajdujących się w Informacji Naukowej i Czytelni Czasopism oraz kolekcjach dziedzinowych.
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 dział długofalowych lub cyklicznych, 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.

Prace bieżące i interwencyjne związane są z utrzymaniem bibliotecznego systemu komputerowego i jego dostosowywaniem do potrzeb użytkowników – bibliotekarzy i czytelników, są to m.in.:
aktualizacja oprogramowania, naprawa i konserwacja sprzętu, zmiany lokalizacji sprzętu, dostarczenie
i wymiana materiałów eksploatacyjnych, rozwiązywanie pojawiających się problemów sprzętowych
i softwarowych, doradztwo.
Od 2012 r. użytkownicy systemu komputerowego BU zgłaszają bieżące awarie i problemy do
systemu OTRS, telefonicznie lub osobiście. W 2014 r. w OTRS zarejestrowano 5 000 zgłoszeń.
Audyt PIN
W ramach utrzymania i rozwoju Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla PIN
(zgodnie z normą ISO/IEC 27001: 2005):
1. przygotowano i przeprowadzano analizę ryzyka,
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2. przeprowadzono audyt wewnętrzny – 8 lipca 2014 r.,
3. poddano system audytowi strony drugiej i ponownie uzyskano dla SZBI w PIN certyfikat
PKN – 17 grudnia 2014 r.,
4. doskonalono System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w PIN:
a) uaktualniano i uzupełniano dokumenty oraz procedury,
b) testowano plany ciągłości działania,
c) wprowadzano poprawki eliminujące słabe strony poszczególnych elementów systemu.

ALEPH
Większe bloki zadaniowe to m.in.:
a)

Modyfikacje w bazie użytkowników.

We wrześniu przeprowadzono synchronizację danych użytkowników Biblioteki z danymi studentów
z systemu USOS. Usunięto konta wszystkich nieaktywnych studentów, z wyjątkiem kont z aktualnymi
wypożyczeniami lub zamówieniami. Dla wszystkich aktywnych w USOS studentów utworzono nowe
konta z identyfikatorami opartymi na numerze PESEL. Stare konta z wypożyczeniami zablokowano i
połączono funkcją Proxy z nowo utworzonymi kontami. Uzupełniono bazę adresami e-mail z USOS.
Zaktualizowano kody kreskowe i daty urodzenia. Załadowano nowoprzyjętych studentów;
b)

Pole SLB

Skonfigurowano tablice systemowe i przygotowano pliki oraz procedurę dodawania do Alepha nowego pola - SLB. Pole SLB zwiera informacje o kierunku studiów, dla którego zalecana jest dana pozycja literatury, wprowadzaną przez bibliotekarzy do rekordów bibliograficznych na podstawie sylabusów tworzonych w USOS przez prowadzących zajęcia. Pole jest indeksowane, umożliwia szybkie
wyszukiwanie i tworzenie wykazów literatury obowiązkowej i zalecanej.
c)

Inwentarze zbiorów specjalnych

Rozpoczęto drukowanie inwentarzy zbiorów specjalnych dla zasobów zainwentaryzowanych po 2000
r. Sprawdzono kompletność i poprawność wpisów.
d)

Raportowanie

•

Przygotowywano nowe raporty m.in.: błędów w rekordach egzemplarzy lub bibliograficznych

w formacie MARC, wykorzystania zbiorów Biblioteki Wydziału Sztuki;
•

Zmodyfikowano raporty wypożyczalni międzybibliotecznej (nowe statusy transakcji w ILL2);

•

Sporządzano raporty do niestandardowych zapytań na potrzeby akredytacji;

•

Przygotowywano raporty książek zagubionych (na potrzeby Oddziału Kontroli Zbiorów);

e)

Narzędzia dodatkowe

Utrzymywano i aktualizowano bazy w Access-ie: skontrum, akredytacja, statystyka zamówień ksero;
f)

Zamieniono funkcjami wsadowymi prefiksy w sygnaturach i numerach inwentarzowych;

g)

Drukowano inwentarze wydawnictw ciągłych, kody kreskowe i karty tymczasowe.
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Nowa strona www, HAN i Primo
W 2014 roku udało się zrealizować przedsięwzięcie polegające na zapewnieniu uwierzytelnionym użytkownikom dostępu i jednakowego sposobu logowania, niezależnie od miejsca korzystania
i zasad dostępu (licencja, hasło), do wszystkich zasobów bibliotecznych.
W grudniu 2013 r. Biblioteka zakupiła system HAN – Hidden Automatic Navigator firmy
H+H – umożliwiający m.in. autentykację użytkowników (Single Sign-On), zarzadzanie hasłami
i uprawnieniami dostępowymi, zarządzanie licencjami i subskrypcjami, statystyki.
Dzięki współpracy z firmą AlephPolska uzyskano na specjalnych warunkach możliwość korzystania
z wyszukiwarki naukowej PRIMO. System ten udostępniono Bibliotece na rok jako usługę, zasoby są
posadowione i udostępniane na serwerach firmy Exlibris w Holandii.
W marcu 2014 r. mgr Zbigniew Stadnik zakończył prace nad nową wersją strony www Biblioteki.
Współpraca przedstawicieli firmy H+H i AlephPolska doprowadziła do realizacji idei jednego okna
wyszukiwawczego i jednego logowania do wszystkich zasobów, autoryzowania w użytkowników
w HAN-ie na podstawie bazy użytkowników systemu bibliotecznego – Aleph (system PDS).

Współpraca z Centrum NUKAT
W związku ze zmianami oprogramowania VTLS kilkakrotnie instalowano i aktualizowano
pliki konfiguracyjne interfejsu tego programu – VIRTUA.
Uruchomiono

systematyczną

automatyczną

aktualizację

rekordów

bibliograficznych

z NUKAT-em. Od grudnia 2014 r. rekordy poprawiane w bazie NUKAT są modyfikowane na bieżąco
w bazie lokalnej.
W ramach przygotowań do wprowadzenia rekordu uniwersalnego – jednego rekordu
wzorcowego, dla jednakowo brzmiących haseł formalnych i przedmiotowych, przechowywanego
w bazie wzorcowej haseł formalnych – przeprowadzono:


Analizę duplikujących się haseł, poprawności znaczących wartości w polach stałej długości
i LDR;



Sprawdzono mechanizmy aktualizujące bazę bibliograficzną (programy wgrywające i ich
ustawienia konfiguracyjne, aktualizacja indeksów i powiązań).

Eduroam
Do marca 2014 roku użytkowników do sieci EDUROAM rejestrowano w następujący sposób:


zakładanie kont w sieci EDUROAM przejęli pracownicy ODK,
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utworzono dostępną lokalnie (komputery użytkowników w BU) stronę www, na której
studenci i pracownicy wypełniając specjalny formularz zgłaszali chęć założenia konta lub
potrzebę zmiany hasła,



wypełniony formularz przesyłany był automatycznie ze strony www do systemu pomocy
obsługiwanego przez Oddział ds. Komputeryzacji – OTRS,



pracownicy Oddziału weryfikowali dane i zakładali konta poprzez panel administracyjny
EDUROAM (w dni powszednie w godz. 8.00-18.00).

Od marca 2014 r. w Bibliotece nie są zakładane konta Eduroam.
Wdrożenia
W tej grupie działań wymienić należy:
1. Instalacja i konfiguracja (testowa i produkcyjna) systemu HAN 3;
2. Współpraca z firmą Aleph Polska w zakresie wdrożenia wyszukiwarki naukowej PRIMO:
a) ustalenia konfiguracyjne strony www,
b) ankieta wdrożeniowa,
c) koncepcja raportów statystycznych z systemu SFX i PRIMO.
3. Przygotowanie nowej wersji strony internetowej BU (DRUPAL);
4. Szkolenia bibliotekarzy dotyczące nowej strony i wyszukiwarki naukowej PRIMO.
24 kwietnia 2014 r. był dniem promocji nowej strony domowej i wyszukiwarki PRIMO.
5. Przygotowanie instalacji i prace wdrożeniowe systemu Expertus, m.in.:
a) przygotowanie danych archiwalnych do wgrania do nowej wersji,
b) szkolenie użytkowników – bibliotekarzy: 2 sesje zdalne i szkolenie w dniu 6 maja 2014 r.
w BU.
6. Nawiązanie współpracy z Regionalnym Centrum Informatycznym w zakresie wykorzystania
uczelnianych zasobów serwerowych. Na serwerach zlokalizowanych w RCI zainstalowano Expertus-a i HAN-a.
7. Nawiązanie współpracy z BIOS-em w związku z:


synchronizacją bazy studentów z bazą użytkowników w Aleph-ie,



uruchomieniem i wykorzystaniem modułu elektronicznej obiegówki,



uzyskaniem i wykorzystaniem w Aleph-ie danych z sylabusów.

Modyfikacje systemów i sieci
1. Przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania przy pomocy oprogramowania Spiceworks.
2. Reinstalacja i konfiguracja oraz aktualizacja systemów BSD na dostępnych serwerach.
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3. Dodanie na komputerach pracowników dysku „Instrukcje” – zasobu dzielonego jako miejsca udostępniania instrukcji, zaleceń i innych dokumentów wewnętrznych.
4. Tworzenie nowych systemów wirtualnych do testów.
5. Przeniesienie serwera domenowego na nowszą wersję oprogramowania Windows Server (instalacja, konfiguracja w środowisku testowym).
6. Modyfikacja przez domenę plików konfiguracyjnych Alepha i Virtui.
7. Analizowanie komputerów w sieci pod kątem błędów i podatności na ich występowanie – Microsoft Baseline Security Analyzer 2.
8. Sprawdzenie ACL w domenie (prawa dostępu do danych udostępnionych w DC).
9. Koordynowanie zmiany w aliasach pocztowych w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej.
10. Przygotowanie obrazów systemów operacyjnych dla nowych komputerów z Windows 7 Professional z konfiguracją i programami niezbędnymi do pracy studentów.
11. Testowanie nowych rozwiązań w związku z wygaśnięciem wsparcia dla Windows XP – serwera
terminali, systemów wirtualnych, systemu kiosk.
12. Poznawanie technik analizowania przepływu pakietów i bezpieczeństwem w sieci, wykonanie
testów penetracyjnych i sprawdzenie podatności naszego SSL’a na Heartbleed.
13. Instalacja i konfiguracja serwer https (AlephPolska) na potrzeby systemu autoryzacji dla HAN-a
i PRIMO.
14. Poprawki na serwerze Aleph – zmiany w skrypcie wysyłającym potwierdzenia utworzenia kopii
zapasowych, a także zmiana i odnowienie wygasającej licencji Red Hat.
15. Dodatkowo zmiany reguł w programie antywirusowym na każdej stacji roboczej, aby audyt oprogramowania mógł być skuteczny.

Inne


W Czytelni Internetowej:
o Organizacja obsługi Czytelni przez siedem zespołów złożonych z pracowników poszczególnych agend (zmiana zasad działania po odejściu studentów zatrudnianych na
zlecenie). Opracowanie instrukcji, grafików, rozliczanie kasy fiskalnej;
o Zmiana wersji klienta w czytelni internetowej;
o Przeinstalowanie komputerów studenckich;
o Aktualizacja oprogramowania;



Przygotowanie i przeniesienie komputerów dla Rekrutacji, przemieszczenie na stałe miejsce
i reinstalacja komputerów oraz drukarek po zakończeniu Rekrutacji;



Konfiguracja kopiarek Toshiba.



Modyfikacja i aktualizacje kart pracy.
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Aktualizowanie i nadawanie uprawnień oraz raporty z systemu kontroli dostępu.

Czytelnia Internetowa

Prace służące zapewnieniu działania Czytelni Internetowej:
1. Organizacja obsługi Czytelni przez siedem zespołów złożonych z pracowników poszczególnych agend;
2. Opracowywanie instrukcji, grafików, rozliczanie kasy fiskalnej;
3. Szkolenie bibliotekarzy pełniących dyżury;
4. Zmiany wersji serwera i klienta programu zarządzającego kontami użytkowników;
5. Aktualizowanie oprogramowania.
Czytelnia była czynna w dni powszednie (poniedziałek-sobota) w godz. 8.00–20.00, w okresie
sesji do 22.00.
Od 13 czerwca do 27 września 2014 r. w Czytelni zlokalizowany był punkt IRK – Internetowej Rejestracji Kandydatów. Na potrzeby rekrutacji przekazano 70 komputerów i kopiarki TOSHIBA
(5 sztuk).
Z bazy użytkowników CZI usunięto nieaktywne konta z lat poprzednich. Od końca września
2014 r. konta użytkowników w Cafe Suite są synchronizowane i aktualizowane z bazą użytkowników
w Aleph-ie.
W ciągu roku w Cafe Suite zarejestrowano 18 493 użytkowników (w tym 6 254 unikalnych).
Na potrzeby użytkowników wykonano ok. 38 000 stron płatnych wydruków komputerowych,
na kwotę 7560 PLN.

Rada Biblioteczna
W 2014 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady Bibliotecznej (19 lutego i 19 listopada), na których zapoznano się ze sprawozdaniami z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej, dyskutowano nad
problemami związanymi z polityką gromadzenia, prenumeratą czasopism i zmianami regulaminu udostępniania zbiorów. Na posiedzeniu dn. 19 lutego przedstawiono raport z działalności Wewnętrznego
Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, który funkcjonuje w Bibliotece Uniwersyteckiej oraz
przedstawiono plany działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w 2014 roku. Na posiedzeniu 19 listopada zaopiniowano kandydaturę dr inż. Scholastyki Baran na dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej
UWM w Olsztynie. Opiniowano również kandydaturę pani mgr Katarzyny Bikowskiej na stanowisko
adiunkta bibliotecznego. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Biblioteki za rok akademicki
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2013/2014. Omówiono sprawę zakupu multiwyszukiwarki Primo firmy Exslibris oraz cennego dokumentu pt. „Documenta ex Archivio Regiomontano ad Poloniam spectantia”. Na posiedzeniu dn. 19
listopada dokonano zmian w regulaminie udostępniania zbiorów.
Wybrane wydarzenia związane z działalnością Biblioteki Uniwersyteckiej w roku 2014.

Luty


17.02. – Wystawa „Ernst Wiechert w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie”, połączona z wykładem prof. Zbigniewa Chojnowskiego pt. Ernst Wiechert w polskim
zwierciadle.

Kwiecień


09.04. – Nowa wersja strony WWW Biblioteki oraz uruchomienie nowego programu zdalnego
dostępu do zasobów elektronicznych HAN oraz multiwyszukiwarki PRIMO.



Ankieta nt. oceny satysfakcji i oczekiwań użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej.

Maj


08.05. – 15.05. – XI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek: imprezy z okazji Roku Kolberga, Czytanie narodowe Henryka Sienkiewicza, 15-lecia UWM, 650 lat w służbie książki, 10-lecia
Polski w Unii Europejskiej



mgr Katarzyna Bikowska została Bibliotekarzem Regionu Warmińsko-Mazurskiego oraz zdobyła II miejsce w konkursie – Ogólnopolski Bibliotekarz Roku



15.05. – Wystawa pt. ”Taras Szewczenko jako malarz i poeta (w 200. rocznice urodzin)” – antresola Biblioteki Uniwersyteckiej.



Ankieta nt. oceny satysfakcji i oczekiwań użytkowników Biblioteki – przeprowadzona wśród
zagranicznych studentów medycyny.

Czerwiec 2014


Seminarium dla pracowników sieci CDE w Polsce, Olsztyn, 16-18 czerwca 2014 r.

Wrzesień 2014


Wystawa „Strzał w dziesiątkę”, przedstawiająca historię wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.



24-26.09. – wystawa „Stare druki w nowych szatach” połączona z serią wykładów poświęconych starym drukom, które prowadziła mgr Franciszka Orzeszkowska (w ramach XII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki).



24-26.09. – wystawa „Mistrzowie ilustracji”, prezentująca prace wybitnych ilustratorów, którzy współtworzyli świetność polskiej grafiki książkowej (w ramach XII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki).

21

Październik


14.10. – IV Wernisaż Prac Grupy A*R*T (Artystyczna Rezerwa Twórcza): Inne oblicze pracowników UWM – prace wystawiały m.in. Ewa Bednarska i Bożenna Koper.

Listopad


19.11. – Rada Biblioteczna zaopiniowała kandydaturę dr inż. Scholastyki Baran na stanowisko
dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie. Dr inż. Scholastyka Baran wygrała
konkurs, ogłoszony na to stanowisko przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie 4.08.2014 r.

Załączniki dotyczące aktywności pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej
Publikacje pracowników
 Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna: Mobilność w bibliotece – potrzeba czy już umiejętność? – na próbie Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie, Forum Bibliotek Medycznych, 2014 R.7 nr 1(13), s. 314-328.


Bikowska Katarzyna: Bibliotekarskie blogi, mikroblogi i fotoblogi jako forma komunikacji
zawodowej, w: „Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie
użytkownikowi”, red. nauk. Stanisław Skórka, współpr. Ewa Piotrowska. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014, s. 189-207.



Bikowska Katarzyna: Przegląd badań z zakresu Biblioteki 2.0 w Polsce i na świecie, Biblioteka i Edukacja, [online] 2014, nr 6.
http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/93/95



Bikowska Katarzyna: Czy Forum uczy? – opinie po 8. Forum Młodych Bibliotekarzy w Olsztynie,

Bibliotekarz

Warmińsko-Mazurski

[online]

2014,

nr

spec.,

s.

69-75.

http://www.wbp.olsztyn.pl/bwm/bwm_fbm_03.pdf


Bikowska Katarzyna [KB]: Biblioteka Uniwersytecka UWM najpopularniejsza w Polsce!, eGazeta

Uniwersytecka

[online],

2014:

http://www.uwm.edu.pl/egazeta/biblioteka-

uniwersytecka-uwm-najpopularniejsza-polsce


Bikowska Katarzyna: Każdy czytelnik to zagadka, Gaz. Olszt., 2014, nr 108, s. 8.



Bikowska Katarzyna: Bibliotekarz to człowiek renesansu – rozmowa z Katarzyną Bikowską,
Kurier Olsztyński [online], 2014, wydanie z 4.05.2014 r.:
http://www.kurierolsztynski.pl/30199,2014,05,04,bibliotekarz-to-czlowiek-renesansurozmowa-z-katarzyna-bikowska
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Bikowska Katarzyna: Najlepsza Biblioteka jest w Kortowie,Gaz. Olszt., 2014, dod. Gaz.
Uniw. nr 12/105, s. 2u.



Garwoliński Tomasz: Dawny widok na Europę. Cosmographia Klaudiusza Ptolemeusza w
zbiorach Biblioteki WSDMW Hosianum w Olsztynie, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski,
2014, nr 1-2, s. 24-26.



Garwoliński Tomasz: Piękno druków z XVI wieku na przykładzie zabytkowego księgozbioru
Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie w świetle wystąpień na sesji naukowej, Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2014, nr 1
(38), s. 15-24.



Garwoliński Tomasz: Wspólne dziedzictwo. Ekslibrisy i inne znaki własnościowe ze zbiorów
Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum w Olsztynie, Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2014, nr 1 (38), s. 31-44.



Garwoliński Tomasz: Księgi liturgiczne z XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Wyższego
Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie. Przyczynek do
badań nad tradycją liturgiczną na Warmii, Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 2014, nr 2
(39), s. 27-42.



Garwoliński Tomasz: Charakterystyka zbioru druków z XVI wieku Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie, Archiwa, Biblioteki, Muzea Kościelne, 2014, t. 102, 2, s. 45-65.



Garwoliński Tomasz, Św. Mikołaj w drukach z XV i XVI wieku Biblioteki "Hosianum" w
Olsztynie, W: „Św. Mikołaj Biskup Myry w wierze, pobożności, teologii i sztuce - dawniej i
dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna”, pod red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2014,
s. 137-148.



Konieczna Danuta: Kształtowanie kariery zawodowej w bibliotekarstwie. Czy to możliwe w
polskich realiach? W: „Bibliotekarz uwolniony – deregulacja czy degradacja”, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok 12-14 czerwca 2013 r., pod red. Haliny BrzezińskiejStec i Jolanty Żochowskiej, Białystok 2013, s. 163-177.



Konieczna Danuta: Nowe rozwiązania architektoniczne i modernizacja polskich bibliotek
akademickich, Bibliotekarz, 2014, nr 10, s. 4-10.



Konieczna Danuta: Olsztyńskie biblioteki, których już nie ma, Bibliotekarz WarmińskoMazurski, 2014, nr 1-2, s. 34-42, dostęp: www.wbp.olsztyn.pl/bwm_2014-1-2.pdf



Rudnicka Ewa, Dubiński Marek: E-eksplozja: narzędzia-metody-użytkownicy – sprawozdanie
z konferencji naukowej w Bibliotece Jagiellońskiej z okazji 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, Forum Bibliotek Medycznych, 2014, nr 1, s. 481-493.
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Rudnicka Ewa, Dubiński Marek: Każda rocznica skłania do przemyśleń – 650-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bibliotekarz, 2014, nr 7-8, s. 43-46.



Rudnicka Ewa: Biblioteki węgierskie w oczach polskiego bibliotekarza, Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski, 2014, nr 1-2, s. 28-33 [dokument elektroniczny].



Rudnicka Ewa, Więckowska Joanna: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej. Rozwój, bariery, technologie – VIII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek. Gdańsk
15-16 maja 2014 r. Sprawozdanie z obrad, Biuletyn EBIB, 2014, nr 151 [dokument elektroniczny].



Stawska Elżbieta: Europejski Olsztyn, Wiadomości Uniwersyteckie, 2014, nr 11.

Udział aktywny w konferencjach


Ambrochowicz-Gajownik Anna, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w
Piotrkowie Trybunalskim, konferencja o zasięgu krajowym „Ministrowie Spraw Zagranicznych RP. W 120 rocznicę urodzin i 70 rocznicę śmierci ministra spraw zagranicznych RP - Józefa Becka”, Piotrków Trybunalski, 23-24 kwietnia 2014, referat: „Opieka konsularna MSZ
wobec wychodźstwa we Francji na przykładzie okręgu marsylskiego w latach 1932-1939”.



Ambrochowicz-Gajownik Anna, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, konferencja o zasięgu krajowym „Ruchy migracyjne w Afryce. Historia oraz stan obecny”, Olsztyn, 23
maja 2014, referat: „Opieka konsularna II RP nad wychodźstwem w koloniach francuskich w
Afryce”.



Ambrochowicz-Gajownik Anna, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, konferencja o
zasięgu krajowym „Dyplomacja europejska wobec wyzwań XX i XXI wieku”, Ostromecko,
5-6 czerwca 2014, referat: „ Konsulat II RP w Marsylii i jego znaczenie dla stosunków polsko – francuskich”.



Ambrochowicz-Gajownik Anna, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Francuski w
Krakowie, seminarium polsko-francuskie, 10 grudnia 2014, wystąpienie: „Opieka konsulatu
w Marsylii nad emigracją polską w latach 1919–1940”.



Baran Scholastyka, VIII Bałtycka Konferencja Zarządzanie i Organizacja Bibliotek „Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej”, Gdańsk, 15-16 maja 2014, referat: „Biblioteka naukowa a udostępnianie beletrystyki na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie”.



Baran Scholastyka, Bikowska Katarzyna, XXXII Konferencja Problemowa Bibliotek Medycznych „Biblioteka i jej otoczenie w epoce Google’a”, Warszawa, 15-17 września 2014, re-
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ferat: „Umiędzynarodowienie biblioteki – badania satysfakcji studentów medycyny English
Division UWM w Olsztynie”.


Bikowska Katarzyna, Biblioteka Głowna UMCS, Konferencja „Biblioteka w czasie – czas w
bibliotece”, Lublin, 25-26 września 2014, referat: ” Pora na inspiracje? – Forum Młodych Bibliotekarzy jako bodziec do działań (opinie po 8 FMB w Olsztynie)”.



Bikowska Katarzyna, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 18 czerwca 2014, referat:
„ Wartości Unii Europejskiej propagowane w komiksach wydawanych przez Komisję
Europejską”.



Bujko Anna, Obrębska Agnieszka, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego,
posiedzenie Komisji Kultury, Olsztyn, 29 września 2014, referat: „Pierwsze książki.
Najwcześniejsze zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie”.



Gałecka Jolanta, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, VI Konferencja Biblioteki Politechniki
Łódzkiej „Rozmowy o bibliotekach”, Łódź Rogów, 23-25 czerwca 2014, referat: „Szukaj w
PRIMO, znajdź w secundo” (wspólnie z przedstawicielami AlephPolska i H&H).



Garwoliński Tomasz, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Olsztyn, 20
maja 2014, referat: ”Stan badań nad odręcznymi zapiskami Mikołaja Kopernika w starych
drukach Biblioteki WSDMW „Hosianum” w Olsztynie”.



Garwoliński Tomasz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, I Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza „Tegumentologia polska dzisiaj”, Toruń, 26-27 czerwca 2014, referat:
„Oprawa inkunabułu z księgozbioru bpa Watzenrode w zbiorach Biblioteki „Hosianum” w
Olsztynie. Z badań nad dorobkiem introligatora toruńskiego Macieja Hadebera”.



Garwoliński Tomasz, Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w
Olsztynie, Sympozjum „Św. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna”, Olsztyn, 5 listopada 2014, referat: „Św.
Maria Magdalena w drukach z XV i XVI wieku Biblioteki „Hosianum” w Olsztynie”.



Konieczna Danuta, Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Seminarium, Olsztyn, 26 maja2014, referat: „Olsztyńskie biblioteki, których już nie ma”.



Konieczna Danuta, Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Biblioteka Raczyńskich, Konferencja naukowa „Biblioteka XXI wieku – nowoczesna architektura, pomysłowe aranżacje, funkcjonalne wyposażenie. Nowe realizacje w latach 2011-2014”, Poznań,
11-12 czerwca 2014, referat: „Nowe rozwiązania architektoniczne i modernizacja polskich
bibliotek akademickich w latach 2011-2014”.



Konieczna Danuta, Seminarium dla pracowników sieci CDE, Olsztyn, 16-18 czerwca 2014,
referat: „Wykorzystanie funduszy unijnych w budowie Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie oraz ich wpływ na rozbudowę innych bibliotek uniwersyteckich w Polsce”.
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Konieczna Danuta, XVI Ogólnopolska Konferencja Bibliotek Niepublicznych i Publicznych
Szkół Wyższych, Ostrołęka, 11-12 września 2014, referat: „Nowe budynki biblioteczne a
strategia rozwoju bibliotek akademickich w XXI wieku”.



Maćkiewicz Katarzyna, Biblioteka Politechniki Łódzkiej, VI Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej „Rozmowy o bibliotekach”, Łódź Rogów, 23-25 czerwca 2014, referat: „Zasady i kryteria oceny pracownika i jego awansu na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w
Olsztynie”.



Maćkiewicz Katarzyna, Konferencja „Biblioteka i jej otoczenie w epoce google’a”, Warszawa, 17 września 2014, referat: ”Strona WWW Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie narzędziem komunikacji z użytkownikiem”.



Rudnicka Ewa, VIII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i organizacja bibliotek”, Gdańsk, 15–
16 maja 2014, referat (współautorstwo ze Scholastyką Baran): „Biblioteka naukowa a udostępnianie beletrystyki na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Olsztynie”.



Rudnicka Ewa, Ogólnowojewódzka konferencja dla bibliotekarzy „Marketing w bibliotece
wobec zmieniającej się rzeczywistości”, Olsztyn, 17 września 2014, referat: „Kultura organizacyjna w przestrzeni społecznej biblioteki jako elementy merchandisingu”.

Udział bierny w konferencjach naukowych


Baran Scholastyka, Projekt „Analiza funkcjonowania bibliotek: wskaźniki efektywności i dane statystyczne”, Warszawa, 2 października 2014.



Baran Scholastyka, Wiśniewska Małgorzata, Konferencja „Technologia identyfikacji radiowej
(RFID) w bibliotekach – nowy etap automatyzacji bibliotek”, Warszawa, 21 października
2014.



Baran Scholastyka, „Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki”, Olsztyn, 6 listopada 2014.



Bartnik Monika, Dąbrowska Agnieszka, Łukasik Ewelina, Rzempołuch-Pallasch Katarzyna,
Sadonis Irena, Sikora Elżbieta, Urbanowska Ewa, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Konferencja „ Marketing w bibliotece wobec zmieniającej się rzeczywistości”,
Olsztyn,17 września 2014.



Bikowska Katarzyna, „Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki”, Olsztyn, 6 listopada 2014.



Bogdańska Bożena, Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie, „Wokół starej nowej baśni”,
Olsztyn, 4 czerwca 2014.
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Bogdańska Bożena, „Wielokulturowa biblioteka”, projekt „Biblioteka miejscem spotkania
wielu kultur”, Olsztyn, 25 listopada 2014.



Bujko Anna, Obrębska Agnieszka – Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego,
seminarium Komisji Kultury, wykład dr Danuty Koniecznej „Olsztyńskie biblioteki których
już nie ma”, Ośrodek Badań Naukowych, Olsztyn, 26 maja 2014.



Konieczna Danuta, Zjazd Dyrektorów Bibliotek Akademickich, Biblioteka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, Szczecin, 19-20 września 2014.



Kozakiewicz Marzena, Malanowicz Magdalena, Perzanowska Anna, Sadonis Irena, Wolska
Dorota, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Konferencja”Przeciwdziałaj mobbingowi –
lepiej zapobiegać”, Olsztyn, 16 października 2014.



Maćkiewicz Katarzyna, Międzynarodowa Konferencja „Opening Science to Meet Future
Challenges”, Warszawa, 11 marca 2014.



Myszko Iwona, „Ekologia informacji w e-społeczeństwie”, Słupsk, 21 listopada 2014.



Myszko Iwona, XII Konferencja REHA for the Blind in Poland „ Świat w zasięgu ręki – niewidomi aktywni w przestrzeni publicznej”, Warszawa, 4-5 grudnia 2014.



Obrębska Agnieszka, Orzeszkowska Franciszka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
konferencja „Wczoraj i dziś konserwacji – restauracji zabytkowych kodeksów”, Toruń, 23-24
października 2014.



Ofanowska Urszula, IX Forum Młodych Bibliotekarzy, Gorzów Wielkopolski, 18-19 września
2014.



Rudnicka Ewa, Konferencja „E-eksplozja: narzędzia - metody-użytkownicy”, Kraków, 27
marca 2014.



Rudnicka Ewa, Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich „Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej”, Wrocław, 5 grudnia 2014.



Rudnicka Ewa, uczestniczyła w konferencji „Przeciwdziałaj lobbingowi – lepiej zapobiegać”
Olsztyn 16 października 2014 r. Udział bierny



Rudnicka Ewa, „Horyzont 2020 – wyzwania i szanse dla polskiej nauki”, Olsztyn, 6 listopada
2014.



Stawska Elżbieta, „Ekologia informacji w e-społeczeństwie”, Słupsk, 21 listopada 2014.



Zieliński Przemysław, Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, sesja naukowa z cyklu Colloquia Copernicana „Samorząd Olsztyna. Od średniowiecza do czasów
współczesnych”, Olsztyn, 6 listopada 2014.

27

Udział pracowników w warsztatach, szkoleniach i spotkaniach roboczych


Ambrochowicz-Gajownik Anna, Towarzystwo Historyczno-Literackie Biblioteki Polskiej
w Paryżu, stypendystka, Paryż, 5-24 października 2014.



Bogdańska Bożena, Kurs infobrokeringu, wrzesień – grudzień 2014.



Bogdańska Bożena, Język rosyjski, poziom dla zaawansowanych; wrzesień 2013 – czerwiec
2014.



Baran Scholastyka, Gałecka Jolanta, Spotkanie użytkowników NUKAT, Warszawa, 10 grudnia 2014.



Baran Scholastyka, Szkolenie „Jak użytkować bazę Cochrane Library w codziennej praktyce?”, Warszawa, 17 września 2014.



Bikowska Katarzyna, Szkolenie „Jak użytkować bazę Cochrane Library w codziennej praktyce?”, Warszawa, 17 września 2014.



Bikowska Katarzyna, Szkolenie OPTIMA – Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr „Uczelnia
wobec studentów z zaburzeniami psychicznymi – formy wsparcia edukacyjnego”, 17 października 2014.



Bikowska Katarzyna, e-lerningowe szkolenia z zakresu obsługi platformy web of science na
platformie webex: Web of Science: wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych (30
października 2014), selekcja czasopism do bazy Web of Science Core Collection (29 października 2014), wskaźnik impact factor i czasopisma w bazie Journal Citation Reports (28
października 2014).



Borajkiewicz Elżbieta, Usowicz Elżbieta, Maćkiewicz Katarzyna, Wojewódzki Dzień Bibliotekarza, Elbląg, 19 maja 2014.



Dunalska-Blitek Agnieszka, warsztaty „ Korzystanie z informacji patentowej”, 15 września
2014.



Dunalska-Blitek Agnieszka, szkolenie „Znaki towarowe i wzory przemysłowe. Jak chronić
swoje prawa w Unii Europejskiej?”, 27 listopada 2014.



Gałecka Jolanta, warsztaty SBP „Ochrona danych osobowych w bibliotece”, Warszawa, 28
stycznia 2014.



Gałecka Jolanta, Exlibris AlephPolska, Politechnika Warszawska, seminarium Alma Day
2014, Warszawa, 13 maja 2014.



Gałecka Jolanta, Politechnika Warszawska, spotkanie nt. oprogramowania repozytorium wiedzy OMEGA PSIR, Warszawa, 16.00.2014.
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Gałecka Jolanta, Smogorzewski Piotr, „Audyt wewnętrzny bezpieczeństwa informacji zgodnie
z wytycznymi Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na podstawie
wymagań i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”,
Olsztyn, 24 września 2014.



Gałecka Jolanta, 3 szkolenia webowe.



Konieczna Danuta, Obrębska Agnieszka, spotkanie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
w Olsztynie na temat programu Narodowego Instytutu Audiowizualnego „Kultura+”, Olsztyn,
14 lutego 2014.



Kozakiewicz Marzena, Sadonis Irena, Wolska Dorota, Przegląd Wydawnictw Regionalnych
”Moje Twoje Nasze”, Olsztyn, wrzesień 2014.



Maćkiewicz Katarzyna, Biblioteka Politechniki Warszawskiej, kurs dokształcający specjalny
„Elektroniczne źródła informacji”, Warszawa, marzec 2014 r.



Maćkiewicz Katarzyna, Centrum Innowacji i Transferu Technologii UWM, szkolenie „Komercjalizacja wyników badań B+R w kontekście nowelizacji w tym zakresie ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym”, Olsztyn, 16 grudnia 2014.



Malanowicz Magdalena, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie, warsztaty kaligrafii
“Szwabacha wczoraj i dziś”, w ramach Przeglądu Wydawnictw Regionalnych „Moje Twoje
Nasze”, Olsztyn, 19 września 2014.



Myszko Iwona, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Oddział SBP w Olsztynie,
warsztaty „Wydobyć z fotografii”, Olsztyn, 25 kwietnia 2014.



Myszko Iwona, Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu, Kurs języka angielskiego w ramach projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji”, Olsztyn, 9 października 2013 – 25 czerwca
2014.



Niedźwiecka Natalia, Krajewski Bartłomiej, firma TRAKT, warsztaty „Asertywność w kontaktach z użytkownikami”, Toruń, 5-6 listopada 2014.



Oddział INiCzCz ( 14

osób) – Warsztaty szkoleniowe PRIMO i SFX, Olsztyn, 24 kwietnia

2014.


Oddział INiCzCz – szkolenie z bazy Expertus, Olsztyn, 5 maja 2014.



Orzeszkowski Bogdan, warsztaty „Uczelnia wyższa w XXI wieku – rola nowoczesnej biblioteki”, 25 marca 2014.



Osiecka-Murawa Jolanta, szkolenie online Web of Science „Tworzenie raportów cytowań”,
19 maja 2014.



Osiecka-Murawa Jolanta, szkolenie online Web of Science „Research ID”, 28 maja 2014.
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Osiecka-Murawa Jolanta, kurs online Web of Science „Wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych”, 30 maja 2014.



Osiecka-Murawa Jolanta, szkolenie online Web of Science „Tworzenie raportów cytowań
i indeks Hirscha”, 18 czerwca 2014.



Rudnicka Ewa, UEF Wojciechowski (Unia Europejskich Federalistów w Łodzi), Ośrodek
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, wyjazd szkoleniowy dla
bibliotekarzy „Biblioteki jako centra informacyjne i multimedialne w Rumunii”, 27 września
– 4 października 2014.



Rudnicka Ewa, SBP w Olsztynie, warsztaty „Zintegrowana komunikacja marketingowa w bibliotece”, Olsztyn, 17 września 2014.



Rudnicka Ewa, OCOP Olsztyn, warsztaty „Budowanie zespołu i skuteczne zarządzanie nim”,
13-14 listopada 2014.



Święcicka Joanna, szkolenie online „Wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych Cited Reference Search”, 25 czerwca 2014.



Urbanowska Ewa, UEF Wojciechowski (Unia Europejskich Federalistów w Łodzi), Ośrodek
Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, wyjazd szkoleniowy dla
bibliotekarzy „Biblioteki jako centra informacyjne i multimedialne w Rumunii”, 27 września
– 4 października 2014.



Usowicz Elżbieta, Biblioteka Politechniki Krakowskiej, zebranie Rady Konsorcjum BazTech,
Kraków, 13-14 marca 2014.



Usowicz Elżbieta, warsztaty BazTech, Poznań, 15-16 grudnia 2014.



Usowicz Elżbieta, warsztaty BazTech, Warszawa, 28 października 2014.



Ząbczyk Teresa, Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, Tarnów, 1517 września 2014.



Ziemba Grażyna, XX Targi Książki Naukowej we Wrocławiu, Wrocław, marzec 2014.

Opracowała dr inż. Scholastyka Baran, dyrektor Biblioteki
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