
 

Sprawozdanie 

z działalności Biblioteki Uniwersyteckiej w 2019 roku 

 

 

Rok 2019 był dla Biblioteki Uniwersyteckiej (BU) rokiem jubileuszowym, w którym – wraz z 

Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – obchodziła 100-lecie swojego funkcjonowania 

jako biblioteka uczelniana, mająca także charakter publiczny. Przez cały jubileuszowy rok akademicki 

2018/2019 w Bibliotece realizowano bogaty program wydarzeń (wystawy, wykłady, wydawnictwa), 

wpisujący się w obchody Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego. Natomiast swoje święto 

Biblioteka obchodziła w przeddzień setnej rocznicy jej otwarcia – nie tylko dla Uniwersytetu, ale też 

dla Poznania i, szerzej, dla Polaków – które nastąpiło 1 października 1919 roku. W ramach obchodów 

tego znamienitego jubileuszu odbyła się promocja i spotkanie z dr. hab. Arturem Jazdonem, autorem 

obszernej monografii na temat dziejów książnicy: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. 

Zasoby. Działania. Ludzie. Powstała również Księga pamiątkowa, będąca fotograficzną relacją z 

przebiegu wydarzeń jubileuszowych oraz prezentacją Biblioteki i jej pracowników w sto lat od 

uruchomienia książnicy.  

Uroczystym obchodom tej rocznicy towarzyszyło zaangażowanie Biblioteki w 

przygotowywanie i wdrażanie zmian w UAM, w którym wprowadzono nowy statut oraz regulacje 

wewnętrzne, dostosowujące Uczelnię do zmian prawnych w szkolnictwie wyższym i nauce. W 

odniesieniu do bibliotek zmiany dokonane w Uniwersytecie wpłynęły przede wszystkim na sytuację 

bibliotekarzy dyplomowanych, którzy – w myśl zapisów statutowych – utrzymują status nauczyciela 

akademickiego wyłącznie do dnia określonego ustawą, czyli 30 września 2020 roku. Prawo do urlopu 

wypoczynkowego w wymiarze (36 dni) i na zasadach określonych dla nauczycieli akademickich 

zachowują do czasu ustania stosunku pracy. Jednocześnie w Statucie UAM określono wymagania i 

kwalifikacje zawodowe kandydatów na dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych 

pracowników dokumentacji i informacji naukowej (na stanowiska: asystenta bibliotecznego lub 

asystenta dokumentacji i informacji naukowej, adiunkta bibliotecznego lub adiunkta dokumentacji i 

informacji naukowej, kustosza dyplomowanego lub dokumentalisty dyplomowanego, starszego 

kustosza dyplomowanego lub starszego dokumentalisty dyplomowanego). Pracownicy awansujący na 

wymienione stanowiska będą należeć do grupy pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, bez prawa do dłuższego urlopu wypoczynkowego. W przypadku pracowników 

pozostających na stanowiskach kustosza i starszego bibliotekarza utrzymano nabyte uprzednio 

uprawnienia pracownicze związane ze skróconym tygodniowym wymiarem czasu pracy (36 godzin), 

zaznaczając jednocześnie, że nie będą one dotyczyły osób awansujących w przyszłości na te 

stanowiska.  

Istotną zmianą jest również wydzielenie – od 1 października 2019 roku – Administracji 

Obiektu Biblioteki Uniwersyteckiej, podlegającej bezpośrednio Kanclerzowi UAM, co nie zmienia 

faktu, że nadal wszyscy pozostajemy w obrębie jednej jednostki i pracujemy w jednym gmachu, 

będącym przedmiotem naszej wspólnej troski. Współpraca na rzecz efektywnego funkcjonowania 

Biblioteki i pełnienia przez nią zadań statutowych musi być kontynuowana.  

Wewnętrzne zmiany organizacyjne w BU objęły przede wszystkim utworzenie, w ramach 

Oddziału Zbiorów Specjalnych, Pracowni Regionalnego Zasobu Bibliotecznego. W zakresie 

zainteresowania Pracowni pozostają wszystkie druki zwarte i ciągłe wydane na terenie Wielkopolski 

w jej historycznych granicach do 1953 roku włącznie, zgodnie z założeniami ogólnej polityki 

gromadzenia zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej, oraz znajdujące się w jej zasobach kolekcje 

biblioteczne przejęte do tegoż roku, stanowiące i określane nazwą Regionalny Zasób Biblioteczny 
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(RZB). Wśród najważniejszych celów Pracowni należy wymienić: dokumentowanie dorobku 

wydawniczego Wielkopolski w bazie bibliograficznej i określanie stanu zasobu BU w zakresie 

materiałów bibliotecznych należących do RZB; dokumentowanie znajdujących się w zbiorach BU 

regionalnych kolekcji bibliotecznych (np. zbiorów podworskich); tworzenie zasobu do badań nad 

ruchem wydawniczym Wielkopolski; prowadzenie działalności informacyjnej, dokumentacyjnej, 

badawczej nad regionaliami; współpraca z instytucjami i indywidualnymi badaczami oraz innymi 

bibliotekami regionu.  

W roku sprawozdawczym kontynuowano działania związane z implementacją w UAM 

ogólnouczelnianego systemu zarządzania nauką OMEGA-PSIR, mającego docelowo integrować i 

zwiększać widoczność oraz cytowalność dorobku pracowników naukowych Uniwersytetu, służyć 

ewidencjonowaniu i archiwizowaniu tegoż dorobku, a także wysyłaniu go do systemu POL-on, co ma 

istotne znaczenie w kontekście przyszłej ewaluacji jakości działalności naukowej. Po wielu 

miesiącach wytężonej pracy, w grudniu 2019 roku, z sukcesem wdrożono system na Uczelni i 

przystąpiono do dalszych prac związanych z napełnianiem bazy niezbędnymi danymi. Kolejne 

działania związane z rozwojem tzw. Bazy Wiedzy UAM, w oparciu o system OMEGA-PSIR, zostały 

zaplanowane na 2020 rok. 

Drugim niezwykle ważnym oraz czaso- i pracochłonnym zadaniem było przygotowanie i 

złożenie wniosku w konkursie Program Operacyjny Polska Cyfrowa Działanie 2.3.1. „Cyfrowe 

udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” dla 

projektów typu II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki na dofinansowanie projektu „Mirabilium 

Collectio. Cyfrowa Platforma Zasobów Naukowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”, w 

partnerstwie z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowym. Celem projektu jest zapewnienie cyfrowego dostępu do 23 737 

obiektów otwartych danych naukowych wybranych spośród najcenniejszych i najstarszych kolekcji 

zbiorów specjalnych BU poprzez ich zdigitalizowanie oraz udostępnienie na dedykowanej im 

platformie cyfrowej, połączonej z Wielkopolską Biblioteką Cyfrową. 

W dalszym ciągu biblioteki Uniwersytetu użytkowały system biblioteczny Horizon, którego 

administratorem pozostaje Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych (PFBN). Podejmowano szereg 

działań zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym, zmierzających do pozyskania dla UAM 

systemu bibliotecznego nowej generacji. W Bibliotece Narodowej miało miejsce zakończenie projektu 

e-usługa Omnis, w ramach którego wdrożono system Alma w BN oraz 4 wojewódzkich bibliotekach 

publicznych. Uczestniczono w spotkaniach prezentujących różne systemy biblioteczne, 

organizowanych przez Centrum NUKAT. W Poznaniu zorganizowano prezentację systemu Alma 

(tzw. Alma Day w UAM) oraz brano udział w prezentacji systemu KOHA na Politechnice 

Poznańskiej. Z końcem 2019 roku powołano międzybiblioteczny zespół informatyków/bibliotekarzy 

systemowych, którego zadaniem jest rozpoznanie obecnego rynku systemów bibliotecznych pod 

kątem ich użyteczności dla bibliotek zrzeszonych w PFBN, dokonanie analizy porównawczej i 

przedstawienie stosownej rekomendacji dyrektorom oraz Zarządowi PFBN.  

W oparciu o obecny system Horizon zintensyfikowano działania na rzecz uporządkowania 

sytuacji zadłużonych czytelników, zwłaszcza tych z wieloletnimi długami. Poddano analizie 

zestawienia tych zadłużeń, odbywały się liczne spotkania robocze z udziałem przedstawicieli władz 

rektorskich i administracji centralnej. Podjęto działania mające na celu odzyskanie księgozbioru BU z 

zadłużonych kont czytelniczych, a także ustalenia o postępowaniu wobec najnowszych zadłużeń 

czytelniczych, aby nie skutkowały w przyszłości przedawnionymi roszczeniami.  

W roku sprawozdawczym nadal kwestią dojmującą pozostaje zmniejszająca się przestrzeń 

magazynowa Biblioteki oraz brak systemowego, a nawet doraźnego rozwiązania tego problemu. Przez 
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cały 2019 rok trwał remont przekazanych Bibliotece jeszcze w poprzednim roku pomieszczeń w 

piwnicach Collegium Heliodori Święcicki, zatem nie było możliwości skorzystania z nich. 

Wyczerpane zostały możliwości podejmowania w magazynie miejscowym działań doraźnych, 

mających na celu zwiększenie dostępnej powierzchni – takich, jak: porządkowanie zasobu czy 

intensywna selekcja zbiorów. Do pogorszenia sytuacji przyczyni się również zapewne planowane 

rozpoczęcie budowy na sąsiedniej posesji. W perspektywie długofalowej jedynym rozsądnym, 

strategicznym rozwiązaniem jest budowa nowego magazynu bibliotecznego, bez którego Biblioteka 

nie będzie w stanie spełniać swoich funkcji i zadań – i z całą pewnością jest to zadanie do podjęcia w 

najbliższej przyszłości.  

W ramach dbałości o stan techniczny gmachu Biblioteki przeprowadzano remonty, z których 

największym był remont drugiej toalety i renowacja zabytkowych drzwi. Problemem wciąż jednak 

pozostaje przestarzały technicznie i w coraz większym stopniu narażony na awarie system 

zabezpieczeń (przeciwpożarowy, antywłamaniowy: alarmy, kamery i inne urządzenia monitorujące). 

Jeszcze w 2018 roku dokonano analizy stanu technicznego i wyceny prac związanych z modernizacją 

tych systemów, przedkładając stosowne pisma i dokumenty Kanclerzowi UAM. W 2019 roku żadne 

działania ze strony władz Uczelni nie zostały podjęte. W miarę możliwości starano się we własnym 

zakresie realizować prace remontowo-inwestycyjne i przeprowadzać drobne remonty czy wymieniać 

niezbędne sprzęty. 

W zakresie spraw kadrowych kontynuowano – nakazaną przez władze Uniwersytetu przed 

kilkoma laty – politykę zatrudniania, w ramach której na dwa odchodzące etaty odtwarzano średnio 

jeden, co prowadziło do stopniowej redukcji zatrudnienia. W związku z tym liczba etatów w BU w 

2019 roku spadła do blisko 175, podczas gdy jeszcze pięć lat wcześniej wynosiła ponad 192 (2014 – 

192,25; 2015 – 187,50; 2016 – 181,50; 2017 – 182,72; 2018 – 176,625). Tym samym należy 

podkreślić, że formuła tego rodzaju polityki kadrowej wyczerpała się i w kolejnych latach nie będzie 

możliwe dalsze zmniejszanie zatrudnienia jednostki bez jednoczesnego znacznego ograniczenia 

funkcjonowania Biblioteki na różnych polach jej aktywności.  

Niepokojący jest również – widoczny od 2014 roku – ustawiczny spadek wysokości budżetu 

BU w stosunku do budżetu Uczelni, co ewidentnie wiąże się ze zmianą sposobu finansowania 

jednostki (centralne finansowanie zastąpiły „składki” wnoszone przez dziekanów). Jeszcze pięć lat 

temu, w 2014 roku, proporcja ta wynosiła 2,3%, w kolejnych latach stopniowo się obniżała (2015 – 

2,1%; 2016 – 2,06%; 2017 – 1,97%; 2018 – 1,92%), by w roku sprawozdawczym osiągnąć poziom 

1,87%. Spadek ten, niestety, znajduje swoje odzwierciedlenie w wysokości środków przeznaczanych 

corocznie na gromadzenie zbiorów (w tym zbiorów specjalnych), będące jednym z podstawowych 

obszarów działalności bibliotecznej. Poniższe zestawienie wyraźnie wskazuje, że zdecydowany 

spadek funduszy na gromadzenie nastąpił w momencie wprowadzenia w UAM zasad decentralizacji 

finansowej: 

 2012 – 1 mln 408 tys. zł, 

 2013 – 1 mln 52 tys. zł, 

 2014 – 842 tys. zł, 

 2015 – 696 tys. zł, 

 2016 – 696 tys. zł, 

 2017 – 695 tys. zł, 

 2018 – 716 tys. zł, 

 2019 – 688,5 tys. zł. 
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Zasadniczo jednak, mimo pewnych trudności, rok 2019 był dla Biblioteki Uniwersyteckiej 

udany. Wydarzenia związane z jubileuszem przypomniały nam o naszym dziedzictwie i tradycji. 

Dokonane istotne zmiany w funkcjonowaniu Uczelni nie naruszyły statusu Biblioteki jako jednostki 

ogólnouczelnianej. BU była aktywna jako współorganizator i uczestnik wielu ważnych wydarzeń, 

takich jak: I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych w Łodzi, XII Forum Młodych Bibliotekarzy czy 

międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Wojna i książka” w Poznaniu. Na koniec warto 

wspomnieć, że Biblioteka Uniwersytecka uzyskała pierwsze miejsce w kategorii Placówka kultury 

województwa wielkopolskiego 2019 w konkursie IDOL Fundacji Szansa dla Niewidomych za 

zorganizowanie – we współpracy z Biurem ds. Studentów z Niepełnosprawnościami UAM –

stanowiska komputerowego z powiększalnikiem oraz skanerem dla czytelników niewidomych i 

niedowidzących. 

 

I. ORGANIZACJA I SPRAWY KADROWE 

1. Struktura organizacyjna Biblioteki Uniwersyteckiej w okresie sprawozdawczym uległa 

zmianie, zgodnie z Zarządzeniem nr 272/2018/2019 Rektora UAM z dnia 26 listopada 2018 r., 

w myśl którego z dniem 2 stycznia 2019 r. w ramach Oddziału Zbiorów Specjalnych 

utworzono Pracownię Regionalnego Zasobu Bibliotecznego.  

 

2. Rada Biblioteczna odbyła 2 posiedzenia, opiniując m.in.: projekt statutu w zakresie 

dotyczącym systemu biblioteczno-informacyjnego UAM oraz sprawozdania roczne (BU i 

pozostałych bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UAM).  

 

3. W roku sprawozdawczym wydano 4 zarządzenia Dyrektora BU dotyczące:  

 przeprowadzenia częściowej inwentaryzacji zbiorów,  

 przyjmowania odpowiedzialności za sprzęt komputerowy i oprogramowanie,  

 powołania Zespołu ds. opracowania i aktualizacji planu ochrony zabytków na 

wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, 

 powołania Zespołu ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego. 

Ukazały się 3 komunikaty Dyrektora BU dotyczące zasad i trybu przyznawania pracownikom 

nagród oraz rocznego wynagrodzenia motywacyjnego. 

 

1. Stan etatowy Biblioteki Uniwersyteckiej na koniec 2019 roku wyniósł 174,625 (2018 – 

176,625; 2017 – 182,75) etatów, na których – we wszystkich grupach pracowniczych – 

zatrudnionych było 179 (2018 – 179; 2017 – 183) osób: 122 kobiety (68%) i 57 mężczyzn 

(32%). 

Wykorzystanie etatów: 

Grupa pracownicza 
Liczba etatów 

2017 2018 2019 

Bibliotekarze dyplomowani 26 23 20 

Pracownicy biblioteczni 119 122,25 123,25 

Pracownicy inżynieryjno-techniczni  6 3,625 3,625 

Pracownicy administracji 5 4 4 

Pracownicy obsługi 26,75 23,75 23,75 

RAZEM 182,75 176,625 174,625 

 

Fluktuacja kadr w okresie sprawozdawczym przedstawiała się następująco: 
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 12 osób (4 bibliotekarzy dyplomowanych, 5 pracowników bibliotecznych i 3 

pracowników obsługi) przeszło na emeryturę; 

 zatrudniono 7 osób; 

 zatrudniono 3 osoby na umowę na zastępstwo (w sumie na tego rodzaju umowie 

pracowało 6 osób); 

 łącznie 8 pracowników przebywało na różnego rodzaju urlopach: macierzyńskim, 

rodzicielskim, wychowawczym, bezpłatnym, dla poratowania zdrowia. 

 

2. Struktura wykształcenia kadry nie zmieniła się zasadniczo w stosunku do roku ubiegłego: 

Wykształcenie 

2018 2019 

Liczba 

osób 
Udział % 

Liczba 

osób 
Udział % 

wyższe 123 68,7 123 68,7 

średnie biblioteczne 4 2,2 4 2,2 

średnie 20 11,2 19 10,6 

zasadnicze 23 12,9 23 12,9 

podstawowe 9 5,0 10 5,6 

RAZEM 179 100 179 100 

 

W grupie 123 osób posiadających wykształcenie wyższe 2 osoby mają stopień naukowy 

doktora habilitowanego, a 10 – stopień doktora. 

 

3. Absencja ogólnie wyniosła 20,1 (2018 – 22,3) dnia na osobę, co wskazuje na spadek 

w stosunku do roku poprzedniego. O 658 dni zmniejszyła się absencja chorobowa, natomiast 

o 67 dni wzrosła absencja spowodowana opieką. Liczba dni nieobecności z powodu urlopu 

macierzyńskiego/rodzicielskiego zwiększyła się o 378, a nieobecności wynikające z urlopu 

wychowawczego – zmalały o 44 dni. 

 

4. Awanse stanowiskowe objęły 16 osób: 13 pracowników bibliotecznych, 2 pracowników 

administracyjnych i 1 informatyka.  

 

5. Regulacje uposażeń (podwyżki) odbywały się w kilku etapach. Pierwszy z nich objął 

pracowników zatrudnionych w UAM na dzień 1 stycznia 2019 r., których wynagrodzenia 

zasadnicze (w przeliczeniu na pełen etat) wynosiły do 2 300 zł. Druga podwyżka dotyczyła 

wszystkich pracowników zatrudnionych na dzień 15 maja 2019 r. I wreszcie, w ramach 

uznaniowego zwiększenia wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami 

akademickimi, dodatkowe podwyżki otrzymały 82 osoby.  

 

6. Średnia płaca zasadnicza brutto (bez premii regulaminowej) w poszczególnych grupach 

pracowniczych na koniec 2019 roku przedstawiała się następująco: 

Grupa pracownicza 

Średnia płaca zasadnicza (w zł) 

2018 
Zmiany 

w % 
2019 

Zmiany 

w % 

Bibliotekarze dyplomowani 4 253,60 + 0,33 4 282,60 + 0,68 

Pracownicy biblioteczni 2 703,52 + 3,96 2 955,13 + 9,31 

Pracownicy inżynieryjno-

techniczni, w tym 

informatycy 

4 040,75 + 4,75 4 070,00 + 0,72 

Pracownicy administracyjni 2 687,50 - 6,85 3 107,50 + 15,63 
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Pracownicy obsługi 2 074,88 + 12,64 2 325,48 + 12,08 

 

7. Nagrody Rektora otrzymało 25 (2018 – 19) osób ze wszystkich grup pracowniczych, w tym:  

 3 osoby w grupie bibliotekarzy dyplomowanych otrzymały nagrodę za osiągnięcia 

naukowe i dydaktyczne, a jedna – za osiągnięcia organizacyjne;  

 w kategorii pracowników bibliotecznych, administracyjnych i inżynieryjno-

technicznych 18 osób otrzymało nagrodę III stopnia; 

 3 pracowników obsługi otrzymało nagrodę III stopnia. 

 

8. Roczne wynagrodzenie motywacyjne otrzymało łącznie 48 (2018 – 55) osób, w tym: 6 osób 

w grupie bibliotekarzy dyplomowanych, 37 osób spośród pracowników bibliotecznych, 

inżynieryjno-technicznych i administracyjnych oraz 5 pracowników obsługi.  

 

 

II. FINANSE 

1. Budżet Biblioteki Uniwersyteckiej wyniósł 14 985 666 zł (2018 – 13 862 217 zł, 2017 – 

14 174 867 zł), był on więc wyższy od środków roku poprzedniego o 8,1% (2018 – spadek o 

2,21%). Stanowił 1,87% (2018 – 1,92%; 2017 – 1,97%; 2016 – 2,06%; 2015 – 2,10%) 

budżetu Uczelni. Ponadto jednostka zadeklarowała do wydatkowania, analogicznie jak w 

latach poprzednich, dochody własne w wysokości blisko 500 000 zł.  

Ogółem koszty funkcjonowania Biblioteki wyniosły 14 378 008 zł, czyli wykonano plan w 

96%, co – podobnie jak w roku ubiegłym – wskazuje na utrzymanie wysokiej dyscypliny 

finansowej.  

 

2. Szczegółowe koszty funkcjonowania jednostki (w zł) w roku sprawozdawczym wyniosły:  

Nazwa kosztu 

Wykorzystanie 2019 

Budżet BU % 
Dochody 

własne BU 
% 

Wynagrodzenia z pochodnymi 10 549 962 96,27 56 370 94,23 

Wydatki rzeczowe 1 519 505 94,25 237 560 62,72 

Koszty utrzymania powierzchni 2 258 601 94,98 - - 

Amortyzacja  49 938,44 134,35 - - 

Narzut 14% - - 41 150 - 

RAZEM 14 378 008 95,95 293 930 67,02 

 

3. Starano się intensyfikować działania na rzecz odpłatnego świadczenia usług i sprzedaży 

wydawnictw własnych. 

Pozyskano 565 566,94 zł (2018 – 491 457,29 zł), tj. 3,93% (2018 – 3,55%) w stosunku do 

wykorzystanej dotacji budżetowej, w tym: 

Źródło wpływu dochodów własnych Kwota netto (w zł) 

Opłaty za nieterminowy zwrot książek 240 003,00 

Zapisy, aktywacja kont bibliotecznych (wypożyczalnia i 

czytelnie) 

52 951,59 

Usługi kserograficzne, skanowania i wydruków 8 852,98 

Usługi introligatorsko-konserwatorskie 85 660,38 

Sprzedaż wydawnictw 7 338,53 

Usługi informacji naukowej, szkoleń, repozytorium 19 324,01 
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Pozostałe 9 424,18 

RAZEM 423 554,67 

Środki niewykorzystane z 2018 roku 142 012,27 

ŁĄCZNIE 565 566,94 

 

Środki uzyskane z dochodów własnych przeznaczono przede wszystkim na gromadzenie 

(księgozbiory, zbiory specjalne), a także na zakup wyposażenia, remont pomieszczenia 

sanitarnego w holu głównym oraz opłacenie realizowanych zadań dodatkowych.  

Kwota 230 486,28 zł została przeniesiona na 2020 rok. 

 

4. Aplikowano o środki zewnętrzne, składając wniosek w konkursie Program Operacyjny Polska 

Cyfrowa Działanie 2.3.1. „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego (ISP) ze 

źródeł administracyjnych i zasobów nauki” dla projektów typu II: Cyfrowe udostępnienie 

zasobów nauki na dofinansowanie projektu „Mirabilium Collectio. Cyfrowa Platforma 

Zasobów Naukowych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu” w partnerstwie z Instytutem 

Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo-

Sieciowym. 

 

5. W roku sprawozdawczym realizowany był grant w ramach: „Uniwersytet Jutra – 

zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” nr 

POWR.03.05.00-00-Z303/17-00. Obszar 1: E-learning. Kursy 2.1. Zarządzanie informacją i 

bazami danych w humanistyce, 2.2. Information and databases management in the 

Humanities. 

 

6. Współpracowano z wybranymi redakcjami, których czasopisma znajdują się na platformie 

PRESSto, przeprowadzając szkolenia dla redaktorów w zakresie „Pomocy de minimis w 

ramach programu Wsparcie dla czasopism naukowych”.  

 

7. Realizowano zadania w ramach projektu „Wsparcie informatyczne i zarządcze wskazanych 

instancji e-learningowych na reorganizowanej i modernizowanej platformie Moodle UAM”, 

finansowane ze środków Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość (OWKO) UAM. 

 

 

III. SPRAWY ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE I TECHNICZNE 

1. Przyjęto 39 597 (2018 – 37 281), a wysłano 3 886 (2018 – 6 038) przesyłek za kwotę 

52 737,12 zł (2018 – 53 600,30 zł), podejmując szereg działań na rzecz ograniczania 

ponoszonych kosztów. Sporządzono i wysłano 404 (2018 – 417) pisma. Dużą cześć 

korespondencji prowadzono drogą elektroniczną: e-mailowo oraz poprzez system 

elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD). 

 

2. W roku sprawozdawczym zrealizowano m.in. następujące prace remontowo-inwestycyjne: 

 zakończenie remontu instalacji wodociągowej w budynku B; 

 modernizację rozdzielni elektrycznej RG 1 i magazynu zbiorów specjalnych; 

 remont tablic elektrycznych na piętrach budynku B; 

 remont toalety męskiej w holu głównym wraz z renowacją zabytkowych drzwi; 

 remont i/lub malowanie pomieszczeń biurowych i socjalnych dla pracowników;  
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 przygotowanie przejazdu do sąsiedniej posesji (w tym wycinka klonu i posadzenie 6 

drzew). 

Systematycznie przeprowadzano konserwacje instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej, 

dźwigów osobowych i towarowych, jak również sprzętu biurowego, tj. komputerów, 

kserokopiarek, kamer do mikrofilmowania i skanerów. Usuwano pojawiające się awarie 

instalacji czy sprzętu, wykonywano konieczne prace serwisowe i konserwacyjne. 

 

3. W dalszym ciągu, z uwagi na ograniczenia finansowe, nie zrealizowano takich niezbędnych 

prac remontowych, jak wymiana instalacji centralnego ogrzewania czy remont łącznika 

międzymagazynowego. Wyzwaniem pozostaje także przestarzały system zabezpieczeń 

(przeciwpożarowy, antywłamaniowy, kamery itd.) – raport o ich stanie technicznym, wraz 

z szacowaną wyceną kosztów, został przedłożony władzom Uczelni jeszcze w 2018 roku. 

 

 

IV. GROMADZENIE ZBIORÓW 

1. Wpływ ogólny oraz ilość materiałów skierowanych do zbiorów (w jedn.) przedstawia się 

następująco: 

Rok Wpływ ogółem Wpływ do zbiorów 

2014 309 805 204 183 

2015 282 222 186 555 

2016 316 206 196 713 

2017 294 986 206 155 

2018 320 457 231 437 

2019 325 415 249 000 

 

2. Wpływ ogólny według źródeł wpływu (w jedn.):  

 

Źródło 

wpływu 
2018 2019 

Kupno  193 884 206 804 

EO 96 018 87 770 

Wymiana 1 230 849 

Dary 15 650 15 285 

Druki zbędne 13 675 14 707 

RAZEM 320 457 325 415 

 

3. Z ogólnego wpływu skierowano do zbiorów 249 000 (2018 – 231 437) jednostek (76,52%), co 

wskazuje, że – podobnie jak w roku 2018 (72,22%) – utrzymano wysoki poziom preselekcji, 

realizując we właściwy sposób przyjętą politykę gromadzenia zbiorów. 

 

4. Do dalszego opracowania z poszczególnych źródeł wpływu skierowano: 

Źródło 

wpływu 

2018 

(w jedn.) 

2019 

(w jedn.) 

Udział % 

w 

wykonaniu 

2018 

Udział % 

w 

wykonaniu 

2019 

Kupno  191 851 205 009 82,90 82,33 

EO 36 136 35 625 15,62 14,31 
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Wymiana 1 110 807 0,47 0,32 

Dary 2 340 7 559 1,01 3,04 

RAZEM 231 437 249 000 100 100 

 

5. Najważniejsze ilościowo źródło wpływów w roku sprawozdawczym nadal stanowiło kupno, 

które jest najbardziej celowym źródłem wpływów. Wyższe wpływy do zbiorów z kupna wiążą 

się przede wszystkim z zakupem większej liczby książek i czasopism elektronicznych. 

Drugim, bardzo istotnym źródłem wpływów jest egzemplarz obowiązkowy, w ramach którego 

utrzymano dość wysoki poziom preselekcji egzemplarzy obowiązkowych książek i czasopism, 

wprowadzając do zbiorów 40,59% (2018 – 27,78%) otrzymanych materiałów. Łącznie z tych 

dwóch źródeł wpływów, uznanych w polityce zarządzania zasobami za podstawowe, do 

zbiorów wpłynęło 96,64% (2018 – 98,52%) wszystkich nabytków. Zmniejszył się wpływ z 

wymiany, natomiast z darów – uległ zwiększeniu; łącznie z tych źródeł wpływów 

wprowadzono do zbiorów 3,36% (2018 – 1,48%) nabytków.   

 

6. Łącznie na zakup książek tradycyjnych i zbiorów specjalnych przeznaczono kwotę 688 499,60 

zł (2018 – 715 690,18 zł; 2017 – 695 044,98 zł; 2016 – 694 940,33 zł; 2015 – 696 200,27 zł; 

2014 – 842 053,97 zł; 2013 – 1 052 510,81 zł; 2012 – 1 408 392 zł), co wskazuje na spadek w 

stosunku do trzech minionych lat.  

 

7. W ramach usługi „Zaproponuj kupno książki”, realizując zamówienia pracowników 

naukowych UAM, doktorantów, studentów oraz innych użytkowników Biblioteki, złożone za 

pomocą formularza na stronie www Biblioteki, zakupiono 583 (2018 – 500) książki za łączną 

kwotę 92 088,92 zł (2018 – 68 597,10 zł). Ogólna liczba zakupionych publikacji zwiększyła 

się względem roku poprzedniego o 17% (2018 – spadek o 4%). Wliczając w to książki 

nadesłane przez wydawców jako egzemplarze obowiązkowe, pozyskano dla zamawiających 

370 książek polskich i 395 zagranicznych, co daje łączną liczbę 765 (2018 – 641) publikacji 

i oznacza wzrost o 19%. 

 

8. Wpływ z wymiany zmalał w stosunku do kilku ostatnich lat. Wymianę prowadzono z 10 

(2018 – 18) partnerami (w tym 9 bibliotek zagranicznych i jedna krajowa), co jest wynikiem 

celowego zmniejszenia aktywności w tym zakresie. Kontrahentom BU wysłano łącznie 803 

(2018 – 1 019) jednostki, z których większość, bo 781 (2018 – 980), stanowiły publikacje 

zakupione na ten cel w Wydawnictwie Naukowym UAM. Spośród otrzymanych od partnerów 

849 (2018 – 1 230) jednostek do zbiorów skierowano ich 807 (2018 – 1 110), a więc 95,05% 

(2018 – 90,24%), co przy wielkościach z lat poprzednich (81,09%; 73,1% i 55,5%) wskazuje 

na zmniejszenie wpływu materiałów nieprofilowych. 

 

9. Wpływ z darów, na którego kształtowanie mamy najmniejszą możliwość oddziaływania, 

wyniósł 15 285 (2018 – 15 650) jednostek, z czego do zbiorów skierowano ich 7 559 (2018 – 

2 340), co stanowi 49,45% (2018 – 14,95%) otrzymanych darów. 

 

10. Do zbiorów wprowadzono następujące typy wydawnictw (w jedn.): 

Typ wydawnictwa 2018 2019 

ZBIORY TRADYCYJNE 

Książki  27 178 26 437 

Czasopisma  16 778 21 414 

Zbiory specjalne 1 754 2 777 
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RAZEM Zasoby tradycyjne 45 710 50 628 

ZASOBY ELEKTRONICZNE 

Książki  183 990 196 714 

Czasopisma  236 477 237 074 

Bazy danych 41 37 

RAZEM Zasoby 

elektroniczne 
420 508 433 825 

ŁĄCZNIE 466 218 484 453 

 

11. Liczba wprowadzanych do zbiorów tytułów czasopism w wersji print zwiększyła się 

w stosunku do roku ubiegłego i wyniosła 2 513 (2018 – 2 417). Ze wszystkich źródeł wpływu 

wprowadzano do zbiorów 2 321 tytułów czasopism polskich i 192 zagraniczne (2018 – 

odpowiednio: 2 241 i 176). Zapewniano również dostęp elektroniczny do 262 848 (2018 – 236 

477) tytułów. Łącznie zatem użytkownicy mogli korzystać z 265 361 (2018 – 238 894) 

tytułów czasopism.  

 

12. Z budżetu BU na gromadzenie wydano kwotę 823 793,87 zł (2018 – 882 691,36 zł), co 

stanowi spadek o 6,67% w stosunku do wydatków ubiegłorocznych. Zestawienie wydatków 

(w zł) wygląda następująco: 

Typ 

wydawnictw 
2018 2019 

Zmian

y w % 

Udział % 

2018 2019 

Książki  430 957,92 430 455,74 - 0,12 48,82 52,25 

Zbiory specjalne 284 732,26 238 043,86 - 16,4 32,26 28,90 

Czasopisma print 36 062,41 32 902,33 - 8,76 4,09 3,99 

E-czasopisma, e-booki, 

bazy danych 
130 938,77 122 391,94 - 6,53 14,83 14,86 

ŁĄCZNIE 882 691,36 823 793,87 - 6,67 100 100 

 

13. Łącznie na gromadzenie wydano kwotę 3 186 008,48 zł (2018 – 3 161 815,08 zł), czyli 

o 0,76% więcej niż w roku poprzednim. Wyszczególnienie wydatkowanych kwot (w zł) na 

zasoby tradycyjne i elektroniczne przedstawiono poniżej: 

Rodzaj 

zasobów 

2018 2019 

BU Wydziały Ogółem BU Wydziały Ogółem 

Zasoby 

drukowane 
751 752,59 436 009,96 1 187 762,55 701 401,93 444 760,45 1 146 162,38 

Zasoby 

elektroniczne 
130 938,77 1 843 113,76 1 974 052,53 122 391,94 1 917 451,16 2 039 843,10 

RAZEM 882 691,36 2 279 123,72 3 161 815,08 823 793,87 2 362 211,61 3 186 005,48 

 

14. W stosunku do roku ubiegłego zmniejszył się wpływ jednostek pierwotnych i wtórnych 

skierowanych do Sekcji Zagospodarowania Druków Zbędnych. Wyniósł on 73 195 (2018 – 85 

287) jednostek, spośród których 58 488 (2018 – 71 612), czyli ok. 80% (2018 – 84%) 

pochodziło z preselekcji (EO, dary, wymiana), a pozostałych 14 707 (2018 – 13 675) 

jednostek (ok. 20%) – z selekcji retrospektywnej zbiorów. 

 

15. W wyniku zagospodarowywania druków zbędnych 9 080 (2018 – 10 523) jednostek 

przekazano bibliotekom systemu biblioteczno-informacyjnego UAM, a 29 906 (2018 – 32 

558) innym celowym odbiorcom, zagospodarowując w ten sposób 38 986 (2018 – 43 081) 
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jednostek, co stanowi 53,26% (2018 – 50,51%) ww. wpływów. Z pozostałych materiałów na 

aukcję skierowano 4 223 (2018 – 8 522) jednostki, na kiermasz 2 640 (2018 – 3 125), na 

makulaturę przekazano 26 605 (2018 – 29 432) jednostek. Na listę dubletów wpisano 

kolejnych 741 (2018 – 1 127) tytułów, spośród których odbiorcy wybrali 568 (2018 – 893) 

pozycji. Pozwala to ocenić zagospodarowanie druków zbędnych jako właściwe i racjonalne. 

 

16. Wszystkie nowe wpływy wprowadzono do ksiąg inwentarzowych i rozliczono z Sekcją 

Ewidencji Majątku UAM w sprawozdaniach miesięcznych i rocznym. W roku 2019 

zainwentaryzowano 28 210 (2018 – 25 491) jednostek. Z inwentarzy wykreślono 3 838 (2018 

– 2 392) sygnatur wydawnictw zwartych oraz – w wyniku prowadzonej selekcji czasopism – 

676 (2018 – 786) sygnatur wydawnictw ciągłych (648 tytułów, 6 094 jednostki). Ogólny stan 

ilościowy zinwentaryzowanych zbiorów wyniósł: 

Rodzaj 

materiałów 

Stan na 

koniec 

2018 

2019 Stan na 

koniec 

2019 
Nowe Odpisane 

Książki  1 739 773 20 030 3 838 1 755 965 

Czasopisma  630 791 7 281 6 094 631 978 

Zbiory 

specjalne 
505 172 899 - 506 071 

RAZEM 2 875 736 28 210 9 932 2 894 014 

 

 

 

V. ZBIORY SPECJALNE 

1. Zgromadzono 1 677 (2018 – 1 754) jednostek zbiorów specjalnych. Szczegółowa struktura 

nabytków, według źródeł wpływu, przedstawiała się następująco: 

Typ 

wydawnictwa 

2018 2019 

Kupno EO 
Wy-

miana 
Dary 

Ogółe

m 
Kupno EO 

Wy-

miana 
Dary 

Ogółe

m 

Rękopisy  21 - - 7 28 17 - - 8 25 

Stare druki  39 - - 2 41 22 - - 2 24 

Dok. 

muzyczne 
102 70 3 15 190 99 169 3 12 283 

Dok. kartograf. 97 246 - - 343 67 236 - 2 305 

Ikonografia  294 6 - 40 340 309 - 1 - 310 

DŻS 24 - - 408 432 51 - - - 51 

Masoniki  2 - 12 13 27 2 8 5 104 119 

Płyty 

muzyczne 
45 243 - 11 299 200 299 - - 499 

Płyty DVD 

(filmy) 
- 54 - - 54 - 61 - - 61 

RAZEM 624 619 15 496 1 754 767 773 9 128 1 677 

 

W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wyższe wpływy z kupna i EO, niższe z 

wymiany i darów. Mimo ograniczonych środków finansowych nadal aktywnie uczestniczono 

w aukcjach antykwarycznych oraz nabywano wartościowy materiał od osób prywatnych. 
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2. Opracowano 4 077 (2018 – 1 891) jednostek, w tym 3 656 jednostek zbiorów specjalnych 

(pozostałe 421 to druki nowe z czytelni, pracowni i wydawnictwa regionalne), zwracając 

uwagę nie tylko na katalogowanie nowych wpływów, ale także na retrokonwersję 

dotychczasowego zasobu. 

 

3. Podobnie jak w ostatnich latach, z przyczyn finansowych nie zlecano prac konserwatorskich 

firmom zewnętrznym, co – biorąc pod uwagę potrzeby w tym zakresie – jest zjawiskiem 

negatywnym. Prace te wykonywane były wyłącznie przez zespół Pracowni Restauracji 

Książki BU i – mimo ogromnych starań – zdołano naprawić jedynie niewielką część 

zabytkowych materiałów. Odciążeniem dla Pracowni był zakup specjalistycznych pudeł 

ochronnych do przechowywania wszystkich rękopisów średniowiecznych i inkunabułów oraz 

wybranych map i atlasów. 

 

4. W roku sprawozdawczym powołano Zespół ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego (NZB), 

który dokonał aktualizacji Planu szczególnej ochrony NZB oraz, we współpracy z 

pracownikami Oddziału Zbiorów Specjalnych, przygotował wniosek aplikujący o włączenie 

do NZB kolejnych obiektów (3 starych druków) z zasobu BU. Przygotowany wniosek 

zostanie przesłany w 2020 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 

przedłożony Radzie ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego. 

 

5. Zbiory należące do dawnego Narodowego Zasobu Bibliotecznego (obecnie tzw. Regionalny 

Zasób Biblioteczny) są przedmiotem zainteresowania nowo powstałej Pracowni Regionalnego 

Zasobu Bibliotecznego. Zgodnie z przyjętymi założeniami programowymi, prace 

koncentrowały się głównie na rozbudowie bazy druków regionalnych, do której łącznie 

dopisano ponad 10 tys. rekordów, dzięki czemu na koniec 2019 roku osiągnęła ona 24 tys. 

rekordów.  

 

6. Do księgozbiorów podręcznych Czytelni Zbiorów Specjalnych i Regionalnych (CZSiR) oraz 

poszczególnych Pracowni wprowadzono ogółem 1 747 (2018 – 1 665) nowych pozycji. Stan 

ilościowy księgozbioru CZSiR wyniósł 6 568 jednostek. Z Czytelni skorzystało 72 (2018 – 

904) czytelników, którym udostępniono łącznie 1 597 (2018 – 4 031) obiektów, co stanowi 

duży spadek w porównaniu z rokiem 2018. Uwzględniając 4 687 udostępnień materiałów, 

odnotowanych w poszczególnych Pracowniach, otrzymujemy łącznie 6 284 udostępnienia. 

 

7. Do księgozbioru Czytelni Komiksów i Gazet – NOVA w 2019 roku wpłynęło 2 210 (2018 – 

1 854) jednostek, w tym: 876 (2018 – 601) z kupna, 1 004 (2018 – 1 057) z EO i 330 (2018 – 

196) z darów. Stan ilościowy księgozbioru na koniec roku wynosił 17 440 jednostek. Z 

zasobów Czytelni skorzystało 3 771 czytelników, a liczba udostępnień wyniosła 5 993. 

W ramach prac prowadzonych w Pracowni Komiksu uzupełniano Polską Bibliografię Wiedzy 

o Komiksie: w tym celu przejrzano 5 168 czasopism i 6 731 gazet, uzupełniono 117 oraz 

poprawiono 18 rekordów. 

 

8. W ramach działalności informacyjnej pracowników Oddziału Zbiorów Specjalnych, nie licząc  

codziennych bezpośrednich zapytań i dyżurów pełnionych w CZSiR, sporządzono 207 (2018 

– 284) dużych kwerend (dot. Pracowni: Rękopisów, Starych Druków, Zbiorów Muzycznych, 

Zbiorów Kartograficznych, Zbiorów Masońskich, Komiksu; w Pracowni Zbiorów 

Ikonograficznych – ze względu na specyfikę materiału – kwerendy nie są rejestrowane). 
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VI. OPRACOWANIE ZBIORÓW 

1. Wzorem lat ubiegłych utrzymano zasadę opracowywania na bieżąco wszystkich wpływów 

nowych oraz retrokonwersji zbiorów aktywnych, wchodzących w skład księgozbioru 

podręcznego czytelń czy też zaliczanych do Regionalnego Zasobu Bibliotecznego. W dalszym 

ciągu bardzo aktywnie współpracowano z Centrum NUKAT (Narodowy Uniwersalny 

Katalog Centralny), zarówno w zakresie przejmowania rekordów, jak i wprowadzania do 

współtworzonego katalogu centralnego rekordów i haseł opracowywanych w BU. 

 

2. Do bazy w BU wprowadzono 20 579 (2018 – 20 556) rekordów bibliograficznych, w tym 

4 819 (2018 – 4 881) nowo utworzonych oraz 15 760 (2018 – 15 675) skopiowanych. 

W stosunku do ogólnej liczby opracowanych rekordów 77% (2018 – 76%) z nich zostało 

przejętych z katalogu centralnego NUKAT. 

Rekordy 

bibliograficzne 

2018 2019 

Nowe 
Skopio-

wane 
Ogółem  

% 

kopio-

wania 

Nowe 
Skopio-

wane 
Ogółem  

% 

kopio-

wania 

Wyd. zwarte 3 105 14 431 17 536 82 4 227 14 307 18 534 77 

Czasopisma 278 550 828 66 324 1 010 1 334 76 

Zbiory specjalne* 1 484 693 2 177 32 254 262 516 51 

Dok. elektroniczne 4 1 5 0,2 - 5 5 - 

Dok. audiowizualne 10 - 10 - 14 176 190 93 

RAZEM 4 881 15 675 20 556 76 4 819 15 760 20 579 77 

* W 2019 w tej kategorii znalazły się wyłącznie dokumenty życia społecznego 

 

Ogólnie prace dotyczyły 25 081 (2018 – 24 462) rekordów bibliograficznych, z których 20 

579 (2018 – 20 556) to rekordy nowe, a 4 502 (2018 – 3 906) – rekordy wtórne, czyli już 

istniejące w bazie BU UAM.  

 

3. Do bazy wprowadzono 1 334 (2018 – 828) rekordów bibliograficznych czasopism 

i wydawnictw ciągłych, w tym 324 (2018 – 278) nowe i 1 010 (2018 – 550) skopiowanych, 

co oznacza, że przejęto 24% (2018 – 66%) spośród wszystkich wprowadzonych rekordów. 

Szczegółowy zakres prac przedstawiał się następująco: 

Zadanie  2018 2019 

Rekordy nowe 278 324 

Rekordy skopiowane   550 1 010 

Zestaw  637 1 247 

Zasób/egzemplarze dopisane 5 579 7 281 

 

4. Pod względem rzeczowym opracowano 7 418 (2018 – 6 090) rekordów bibliograficznych. 

Skontrolowano i skopiowano (lub poprawiono) charakterystyki przedmiotowe w 14 715 (2018 

– 14 614) rekordach przejętych z katalogu NUKAT, co stanowi 66% (2018 – 71%). Łącznie 

pracowano na 22 133 (2018 – 20 704) rekordach. 

Rekordy bibliograficzne 2018 2019 

Opracowane 

przedmiotowo 

Wyd. zwarte 5 316 

6 090 

 6 277 

7 418 Zbiory specjalne 704 380 

Dok. elektroniczne 1 3 
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Dok. 

audiowizualne 
69 329 

Skontrolowane skopiowane 14 614 14 715 

RAZEM 20 704 22 133 

 

5. Utworzono łącznie (w BU i na potrzeby bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego 

UAM) 12 181 (2018 – 14 377) haseł, a 908 (2018 – 1 460) zmodyfikowano: 

Rodzaj haseł 

2018 2019 

Nowe  
Poprawion

e  
Nowe  

Poprawion

e 

Formalne  7 545 810 5 144 633 

Przedmiotowe  249 11 292 139 

Przedmiotowe rozwinięte 6 583 639 6 745 136 

RAZEM 14 377 1 460 12 181 908 

  

6. W ramach nowo podjętych prac nad wprowadzeniem do systemu rekordu analitycznego 

opracowano 128 takich rekordów, tworząc również brakujące hasła wzorcowe (osobowe). 

 

7. W ramach współpracy z bibliotekami systemu biblioteczno-informacyjnego UAM: 

 wysłano do katalogu NUKAT po kontroli formalnej 4 007 (2018 – 5 969) oraz po 

kontroli przedmiotowej 7 241 (2018 – 8 187) rekordów bibliograficznych książek i 

zbiorów specjalnych oraz 34 (2018 – 70) rekordy czasopism – łącznie 11 282 (2018 – 

14 226) rekordy; 

 utworzono dla ww. rekordów: 1 498 (2018 – 3 418) haseł formalnych, 12 haseł 

wzorcowych: osobowych i korporatywnych dla czasopism oraz wydawnictw ciągłych, 

108 (2018 – 105) haseł przedmiotowych i 3 080 (2018 – 2 722) haseł przedmiotowych 

rozwiniętych – łącznie 4 698 (2018 – 6 297) haseł; 

 skopiowano 11 794 (2018 – 12 604) rekordy bibliograficzne, 4 043 (2018 – 4 740) 

hasła wzorcowe formalne i 2 110 (2018 – 2 989) haseł przedmiotowych. 

 

8. Uczestniczono w pracach zespołów i grup roboczych działających w Centrum NUKAT 

(Zespół Koordynacyjny NUKAT, Grupa Robocza ds. Standardów Bibliograficznych, Zespół 

Konsultacyjny jhp KABA). 

 

9. Do czerwca 2019 roku współpracowano z ogólnopolskim zespołem prowadzącym prace nad 

mapowaniem haseł języka KABA na język Deskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN). 

 

 

VII. KONTROLA ZASOBU 

1. W roku sprawozdawczym kontynuowano prowadzoną od wielu lat selekcję retrospektywną 

zbiorów, podyktowaną ciągłym zmniejszaniem się przestrzeni magazynowej. Dotyczyła ona 

głównie czasopism – selekcjonowano periodyki mające archiwa elektroniczne, dalsze 

egzemplarze ciągów scalonych, czasopisma nieprofilowe, nieaktualne i niewykorzystywane 

przez użytkowników (np. z uwagi na język publikacji).  

W wyniku prowadzonej selekcji czasopism, w ramach prac Zespołu ds. Selekcji 

Retrospektywnej, wyłączono ze zbiorów 538 (2018 – 756) tytułów wydawnictw ciągłych, 

a wskutek prac melioracyjnych – dalszych 178 (2018 – 83) tytułów. Łącznie ze zbiorów 
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wyłączono 716 (2018 – 839) tytułów czasopism, przekazując je do Sekcji Zagospodarowania 

Druków Zbędnych. 

 

2. Sprawdzono i uporządkowano 1 346 (2018 – 2 457) tytułów książek, przeglądając 2 913 

(2018 – 4 087) egzemplarzy. Do retrokonwersji skierowano 1 259 (2018 – 2 566) jednostek, a 

793 (2018 – 1 521) zostały wyselekcjonowane. W ramach prac melioracyjnych poprawiano 

błędne sygnatury, zmieniano status pozycji, wyznaczano egzemplarze do oprawy. 

 

3. W ramach bieżącej kontroli księgozbioru (skontrum) sprawdzono 100 000 (2018 – 100 000) 

sygnatur, stwierdzając 336 (2018 – 590) jednostek zagubionych, tzw. zagubień. Łącznie, 

wraz z zagubieniami z lat wcześniejszych, zweryfikowano 396 (2018 – 682) zakładek książek 

zagubionych. Sprawdzono również 212 (2018 – 245) zamówień czytelniczych, 

niezrealizowanych z powodu zagubienia. Łącznie odnaleziono 215 (2018 – 160) książek, 

z których do zbiorów przywrócono 197 pozycji, pozostałe (jako nieprofilowe) poddając 

selekcji. Do komputerowej bazy ubytków wprowadzono 2 231 (2018 – 2 775) sygnatur 

pozycji wycofanych lub zagubionych (1 121 sygnatur spośród nich pochodziło z selekcji 

retrospektywnej zbiorów). 

 

4. Wykonując prace nad tradycyjnym (kartkowym) katalogiem alfabetycznym oraz jego wersją 

elektroniczną, usuwano karty książek poddawanych retrokonwersji, selekcji retrospektywnej 

lub zagubionych – i równolegle usuwano skany tych kart. Wyłączono 9 565 (2018 – 6 468) 

kart katalogowych i usunięto 10 604 (2018 – 9 268) skany kart zdigitalizowanych. 

Analogiczne prace realizowane były przez pracowników Oddziału Opracowania w 

odniesieniu do katalogu rzeczowego (kartkowego i elektronicznego): wyłączono 1 659 (2018 

– 2 757) kart oraz usunięto 1 600 (2018 – 1 384) skanów kart. 

 

5. Prace w zakresie kontroli zasobu są wyrazem dbałości o jakość (dokładność i przejrzystość) 

informacji katalogowej. Mają one istotne znaczenie dla poprawy stopnia informacyjności 

katalogu oraz stanu księgozbioru Biblioteki, wpływając na podniesienie poziomu obsługi 

bieżącej użytkowników. 

 

 

VIII. PRZECHOWYWANIE I OCHRONA ZBIORÓW 

1. W roku sprawozdawczym przemieszczanie zbiorów do lokalizacji zewnętrznych miało 

znacznie mniejszy zakres aniżeli w latach poprzednich. W ramach zwiększania powierzchni 

magazynowej ok. 2 tys. jednostek z magazynu głównego przemieszczono do DS „Hanka” 

przy Al. Niepodległości.  

 

2. W związku z powyższym, a także w wyniku selekcji retrospektywnej czasopism, w 

magazynie miejscowym w dalszym ciągu przemieszczano i na bieżąco porządkowano 

księgozbiór w celu pozyskania wolnej powierzchni magazynowej. Przesunięto w ten sposób 

ok. 84 tys. (2018 – ok. 135 tys.) jednostek, a ok. 5 tys. jednostek usunięto z magazynu w 

wyniku selekcji.  

 

3. Prowadzono działania na rzecz kontroli poprawności ustawienia księgozbioru, w ramach 

których sprawdzono 178 000 (2018 – 135 000) sygnatur. W roku sprawozdawczym 
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trzykrotnie przeprowadzono akcję sprawdzania pozycji niedostępnych (406 sygnatur), 

odnajdując 202 książki, a 204 przekazując do Sekcji Skontrum. 

 

4. Przysposobiono technicznie do udostępnienia 27 137 (2018 – 32 377) jednostek wydawnictw 

zwartych i ciągłych, 982 (2018 – 1 075) komplety gazet i czasopism opakowano w teczki 

tekturowe, a do oprawy przygotowano 1 680 (2018 – 1 779) jednostek książek i czasopism. 

 

5. Prowadzono regularne pomiary temperatury i wilgotności powietrza w magazynie 

bibliotecznym.  

 

6. W ramach ochrony zbiorów w Pracowni Restauracji Książki wykonano szereg prac, zabiegów 

i napraw. Przeprowadzono konserwację pełną 18 (2018 – 28) oraz zachowawczą jednego 

(2018 –17) obiektu, wykonano 186 (2018 – 204) opraw i napraw restauratorsko-

introligatorskich. 

 

7. Przeprowadzono dezynfekcję 14 (2018 – 25) wsadów w komorze próżniowej na potrzeby 

własne Biblioteki (10 wsadów, 2 562 obiekty) oraz – odpłatnie – dla podmiotów 

zewnętrznych (4 wsady; 68 paczek, 20 innych obiektów). 

 

8. Oprawiono łącznie 999 (2018 – 1 437) jednostek książek i czasopism. Ponadto wykonano 

1 620 opraw dla komiksów (tzw. ZIN-ów) i 101 opraw dla broszur. Przeprowadzono 89 (2018 

– 59) napraw bloków i opraw książkowych, wykonano 148 (2018 – 68) pudeł, 82 (2018 – 11) 

futerały na zbiory, 420 (2018 – 460) teczek, z tego 359 (2018 – 333) do gazet 

przechowywanych w magazynie bibliotecznym, a także 635 (2018 – 365) kopert z kartonu 

bezkwasowego. Wykonano ponadto szereg innych rozmaitych zabiegów konserwatorsko-

introligatorskich, suszono książki, sporządzano passe-partout, bloczki itp. (w sumie 57 827 

sztuk różnego rodzaju wytworów). 

 

9. Dla UAM wykonano łącznie 702 (2018 – 653) obiekty, w tym: tuby do dyplomów, pudełka 

do medali, pudła na togi, oprawy książek i ksiąg do kluczy oraz futerał wsuwany. Konserwacji 

poddano 47 planów architektonicznych, 30 fotografii i Księgę pamiątkową.  

 

10. W ramach zleceń zewnętrznych przeprowadzono m.in. konserwację: rękopisów ze zbiorów 

PTPN, dokumentów ze zbiorów Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie i Muzeum 

Okręgowego w Koninie, pamiątkowych tableaux dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 

Wykonano zlecenia introligatorskie m.in. dla Pracowni Konserwacji Zabytków w Poznaniu 

oraz Komornika Sądowego – Kancelarii Komorniczej nr V w Poznaniu. Realizowano również 

inne pomniejsze zlecenia prywatne.  

 

 

IX. DIGITALIZACJA ZBIORÓW 

1. W ramach zadań Oddziału Digitalizacji wykonywano szereg prac, zarówno na potrzeby 

własne Biblioteki, jak i – odpłatnie – w ramach zleceń zewnętrznych.  

 

2. Rozbudowywano własne zasoby elektroniczne, digitalizując szczególnie wartościowe zbiory 

tradycyjne. Kontynuowano skanowanie gazet bieżących. Skanowano cenne publikacje, 

tworząc ich kopie cyfrowe na taśmach magnetycznych. Wykonywano reprinty oraz 
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uzupełniano braki w publikacjach, poddając skany obróbce graficznej i przygotowując pliki 

do druku. Oferowano usługę przetwarzania skanów oprogramowaniem OCR (Optyczne 

Rozpoznawanie Znaków) w celu umieszczenia plików tekstowych w repozytorium AMUR. 

 

3. Wykonano łącznie 14 858 (2018 – 13 186) kserokopii z mikrofilmów i oryginałów, 

odpowiednio: 2 (2018 – 822) i 14 856 (2018 – 12 364) sztuk. W ramach skanowania 

wykonano łącznie 152 610 (2018 – 135 710) plików, a także 24 193 (2018 – 11 946) 

wydruki.  

 

4. W celu umieszczenia na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej zdigitalizowano 488 

(2018 – 205) książek oraz 43 (2018 – 53) tytuły gazet i czasopism, czyli wykonano łącznie 

135 315 (2018 – 101 894) plików.  

 

5. Do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej wprowadzono 9 011 (2018 – 7 727) obiektów, 

dzięki czemu na koniec roku sprawozdawczego łączna liczba publikacji wprowadzonych do 

WBC przez BU wyniosła 163 096. Z zasobów tych skorzystano 1 252 697 (2018 – 1 300 155) 

razy. 

 

 

X. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW 

1. W roku sprawozdawczym w magazynie złożono 119 314 (2018 – 126 515) zamówień 

czytelniczych, co – w porównaniu z 2018 rokiem – oznacza dalszy spadek ogólnej liczby 

zamówień o 5,7% (2018 – spadek o 9,3%). 

 

2. Spośród złożonych zamówień zrealizowano ich 108 278 (2018 – 112 973), co oznacza, że 

wskaźnik zrealizowanych zamówień był właściwie identyczny z ubiegłorocznym i wyniósł 

90,75% (2018 – 89,29%). Zrealizowano 60 673 (2018 – 65 196) zamówień do wypożyczalni, 

41 963 (2018 – 42 077) do czytelń i 5 642 (2018 – 5 700) do pracowni BU. Większy spadek 

nastąpił w przypadku zamówień kierowanych do wypożyczalni (o 6,94%) niż do czytelń (o 

0,27%). W tej liczbie znalazły się 4 223 jednostki zrealizowane z magazynów zewnętrznych. 

 

3. Liczba zamówień niezrealizowanych wyniosła 11 036 (2018 – 13 542), tj. 9,25% (2018 – 

10,7%) złożonych. Z powodu wypożyczenia nie zrealizowano 8,79% (2018 – 10,2%) ze 

złożonych zamówień. Liczba zamówień niezrealizowanych z powodu stwierdzenia zagubienia 

spadła minimalnie do poziomu 0,46% (2018 – 0,5%).  

 

4. W roku sprawozdawczym w BU zarejestrowało się (założenie lub aktywacja konta) 4 836 

(2018 – 4 968) czytelników, czyli o 2,66% mniej (2018 – spadek o 4,76%) niż w roku 

ubiegłym: 

Agendy BU 

Liczba zarejestrowanych 

czytelników 
Zmian

y w % 
2018 2019 

Wypożyczalnia miejscowa 3 114 2 520 - 19,07 

Czytelnie* 1 525 2 015 + 32,13 

Wypożyczalnia 

międzybiblioteczna 
329 301 - 8,51 

RAZEM 4 968 4 836 - 2,66 
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* Czytelnia Nauk Humanistycznych wraz z Czytelnią Pracowników Nauki oraz Czytelnia 

Nauk Społecznych 

 

5. Łączna liczba kont czytelniczych wyniosła na koniec 2019 roku 81 614 (2018 – 74 546). 

Aktywacji konta dokonały 13 052 (2018 – 13 110) osoby. Z tej liczby ok. 84% stanowią konta 

studentów, doktorantów i pracowników naukowych UAM.  

 

6. W roku sprawozdawczym czytelnikom udostępniono 279 425 (2018 – 339 211) jednostek, co 

oznacza dalszy spadek o 17,62% (2018 – spadek o 9,27%): 

Agendy BU 
Liczba udostępnień (w jedn.) Zmian

y w % 2018 2019 

Wypożyczalnia 

miejscowa 

Księgozbiór 

Wypożyczalni 
68 581 

172 189 

56 702 

149 188 - 13,36 
Magazyny 

biblioteczne 
103 608 92 486 

Czytelnie  

Księgozbiory 

podręczne 
69 518 

163 688 

56 195 

127 337 - 22,21 
Magazyny 

biblioteczne 
94 170 71 178 

Wypożyczalnia 

międzybiblioteczn

a 

Zbiory BU 1 426 

3 334 

1 243 

2 900 - 13,02 
Inne biblioteki 1 908 1 657 

RAZEM 339 211 279 425 - 17,62 

 

W stosunku do 2018 roku odnotowano dalszy spadek liczby książek wypożyczanych 

z Księgozbioru Wypożyczalni i z magazynu (odpowiednio o 17,33% i 10,74%). Odnotowano 

jedynie wzrost (o 9%) w zakresie wypożyczeń literatury pięknej. Zmniejszyła się ogólna 

liczba udostępnień w czytelniach (Czytelni Nauk Humanistycznych wraz z Czytelnią 

Pracowników Nauki oraz Czytelni Nauk Społecznych): w odniesieniu do zamówień 

z magazynów nastąpił spadek o 24,42%, a wykorzystanie księgozbiorów podręcznych czytelń 

zmalało o 19,16%. Spadła liczba udostępnień przez wypożyczalnię międzybiblioteczną ze 

zbiorów BU (o 12,84%) oraz z zasobów z innych bibliotek (o 13,16%). 

 

7. Pozostałe agendy Biblioteki (Czytelnia Komiksów i Gazet – NOVA, Czytelnia Zbiorów 

Specjalnych i Regionalnych, Księgozbiór Bibliologiczny) udostępniły w tradycyjny sposób 7 

920 jednostek, a jeśli uwzględnić korzystanie z zasobów poszczególnych pracowni Oddziału 

Zbiorów Specjalnych, otrzymujemy 12 607 udostępnień. Łącznie zatem zarejestrowano 

292 032 (2018 – 343 691) udostępnienia, co oznacza dalszy spadek o 15,03% (2018 – spadek 

o 8,66%). Liczba ta nie obejmuje udostępnień zbiorów podręcznych czytelń w ramach 

swobodnego dostępu do półek. 

 

8. Wypożyczalnia przyjęła 85 578 (2018 – 165 110) zwrotów, z których 19 321 (2018 – 22 081), 

tj. 22,6% (2018 – 13,4%) stanowiły zwroty obciążone opłatami za nieterminowy zwrot 

książek. Do magazynu odesłano 6 186 (2018 – 7 769) książek zamówionych lub 

zarezerwowanych i nieodebranych przez czytelników. Wypożyczono kaucyjnie 533 (2018 – 

607) jednostki. 
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9. Do Wypożyczalni Międzybibliotecznej wpłynęło łącznie 3 159 (2018 – 3 628) zamówień, 

w tym 1 774 od czytelników BU i 1 385 od osób z zewnątrz (2018 – odpowiednio: 2 028 i 

1600). Z usług tych w roku 2019 skorzystało 301 (2018 – 329) czytelników: 112 

pracowników naukowych, 75 doktorantów, 84 magistrantów i 30 osób z BU. Wypożyczono 

ogółem 2 900 (2018 – 3 334) jednostek, co stanowi 91,8% (2018 – 91,9%) ogólnej liczby 

zamówień. 

Współpracowano z 1 295 (2018 – 1 250) bibliotekami, w tym 778 krajowymi i 517 

zagranicznymi (2018 – 755 i 495). W stosunku do roku ubiegłego liczba ta wzrosła o 3,6%. 

Bibliotekom partnerskim wysłano łącznie 1 243 (2018 – 1 426) jednostki, czyli o 12,83% 

mniej niż w roku 2018. 

 

10. W roku sprawozdawczym zarejestrowano wysoki poziom wykorzystywania zasobów 

elektronicznych: 4 087 003 (2018 – 5 735 971) pobrane teksty, w tym:  

 658 133 (2018 – 2 138 449) z zakupionych e-zasobów; 

 1 252 697 (2018 – 1 300 155) z Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej; 

 1 569 940 (2018 –1 569 888) z Repozytorium AMUR; 

 606 233 (2018 – 727 479) z platformy czasopism PRESSto. 

Łączna liczba udostępnień tradycyjnych i elektronicznych wyniosła 4 379 035 (2018 – 6 079 

662). 

 

11. W wyniku selekcji księgozbioru dydaktycznego wypożyczalni usunięto 1 628 (2018 – 587) 

nieaktualnych i zagubionych podręczników. Do oprawy przekazano 43 książki. Wprowadzono 

do niego 1 328 (2018 – 1 259) egzemplarzy. Na koniec 2019 roku księgozbiór ten liczył 80 

102 (2018 – 74 383) jednostki.  

W 2019 roku Wypożyczalnię odwiedziło 55 395 (2018 – 58 658) osób (średnio 180 osób 

dziennie). Potwierdzono 1 739 (2018 – 1 614) kart obiegowych. 

 

12. Czytelnie (z wyjątkiem CZSiR oraz Księgozbioru Bibliologicznego) czynne były codziennie 

do godz. 20.00, w soboty – do 17.00, a w niedziele – do 13.00. Przed i w okresie sesji 

egzaminacyjnych (zimowej i letniej) dwie czytelnie, wraz z całym parterem gmachu 

Biblioteki, były dostępne dla użytkowników do godz. 24.00 (w ramach tzw. Nocnego Rendez-

BU). Liczba czytelników zainteresowanych tym wydarzeniem wyniosła 1 753 (2018 – 1 961). 

 

13. Do księgozbiorów czytelń Oddziału Udostępniania (OU) wprowadzono łącznie 256 (2018 – 4 

979) nowości, wycofując z nich 1 349 (2018 – 1 591) książek. Stan księgozbiorów 

podręcznych czytelń OU na koniec 2019 roku liczył: 15 958 książek i 612 tytułów czasopism 

bieżących, jedną gazetę i 58 tytułów czasopism retrospektywnych (3 008 jedn.). 

Czytelnie odnotowały spadek odwiedzin o 2,27%, czyli 21 903 (2018 – 22 413) 

zarejestrowanych czytelników. 

 

14. Do Księgozbioru Bibliologicznego włączono 100 jednostek książek i czasopism. Stan 

ilościowy księgozbioru wyniósł na koniec 2019 roku 3 607 pozycji. Skorzystało z niego 

ogółem 79 (2018 – 93) osób, w tym 34 (2018 – 47) użytkowników zewnętrznych, 

wypożyczając łącznie 330 (2018 – 449) pozycji. 

 

15. Łączna liczba jednostek we wszystkich czytelniach BU (wliczając w to Czytelnię NOVA, 

CZSiR oraz Księgozbiór Bibliologiczny), wyniosła 46 581 (2018 – 39 882). Ogółem z tych 

zasobów skorzystało 25 825 (2018 – 28 622) czytelników. 
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16. W roku sprawozdawczym przeprowadzono częściową inwentaryzację zbiorów BU, 

sprawdzając łącznie ok. 100 tys. jednostek w Czytelni Humanistycznej, Czytelni Nauk 

Społecznych oraz w wypożyczalni. Przeprowadzono także skontrum Księgozbioru 

Bibliologicznego.  

 

17. Z uwagi na duże zainteresowanie utrzymano nieodpłatne udostępnianie użytkownikom 4 

skanerów. 

 

 

XI. DZIAŁALNOŚĆ I USŁUGI INFORMACYJNE, PROMOCJA 

1. W roku sprawozdawczym zdeponowano w repozytorium AMUR 939 (2018 – 2 925) pozycji, 

w tym 167 (2018 – 191) doktoratów, dzięki czemu łączna liczba obiektów osiągnęła 23 089.  

W 2019 roku wszystkie prace z repozytorium pobierane były 1 569 940 (2018 – 1 569 888) 

razy. Całkowita liczba pobrań w okresie od marca 2010 do 31 grudnia 2019 roku wyniosła 

10 041 122. 

 

2. Na platformie PRESSto swoje strony posiada 76 czasopism uczelnianych. W 2019 roku 

zarchiwizowano na nich 3 317 (2018 – 5 382) artykułów, a ich ogólna liczba wyniosła 

19 133. Były one pobierane w 2019 roku 606 233 (2018 – 727 479) razy. 

 

3. W roku 2019 wdrożono w UAM system zarządzania nauką OMEGA-PSIR, do którego 

zaimportowano z zewnętrznych źródeł (baza Scopus, systemy EwOs i SINEO, Polska 

Bibliografia Naukowa) 60 306 rekordów obejmujących lata 1957-2020. Po zaimportowaniu 

danych, we współpracy z redaktorami wydziałowymi UAM, przystąpiono do weryfikacji 

rekordów za lata 2017-2020 celem przygotowania dorobku naukowego do ewaluacji jakości 

działalności naukowej. Prowadzono również konsultacje dotyczące identyfikatora ORCID. 

 

4. Redagowano polsko- i anglojęzyczną wersję strony www Biblioteki Uniwersyteckiej. W roku 

2019 zarejestrowano 632 932 (2018 – 632 932) odwiedzin i 837 620 (2018 – 1 339 435) 

odsłon.  

 

5. Zarządzano serwisem Zapytaj Bibliotekarza, zapewniając użytkownikom możliwość kontaktu 

z dyżurującym konsultantem bibliotecznym codziennie do godz. 23.00. Obsługiwano 

zapytania zgłoszone drogą e-mailową, telefonicznie i przez komunikator skype. Pełniono 

także dyżury w Informatorium BU.  

 

6. We wszystkich komórkach organizacyjnych Biblioteki nadal na wysokim poziomie 

utrzymywała się liczba zapytań i informacji udzielanych drogą mailową, które nie podlegają 

dokładnej rejestracji. Konsultacji i pomocy w poszukiwaniach użytkownikom indywidualnym 

w zakresie korzystania z elektronicznych źródeł informacji udzielali pracownicy Oddziału 

Informacji i Transferu Wiedzy. 

 

7. Sporządzano raporty analiz bibliometrycznych i raporty cytowań pracowników naukowych 

UAM w oparciu o WoS, SCOPUS i Google Scholar. Przygotowują lub szkolą w tym zakresie 

pracownicy Oddziału Informacji i Transferu Wiedzy, zajmujący się informacją elektroniczną. 

Wykonano 10 (2018 – 9) raportów. 
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8. Przygotowywano kwartalne zestawienia dot. statystyk i analizy wykorzystania zasobów 

elektronicznych BU, które przekazywano na wydziały UAM, sygnalizując poszczególnym 

bibliotekom wydziałowym potrzebę większej liczby szkoleń lub promocji konkretnych 

zasobów. 

 

9. Podejmowano działania mające na celu promocję elektronicznych źródeł informacji. 

Organizowano spotkania prezentujące oferty firm wydawniczych i narzędzia wyszukiwawcze, 

a także warsztaty i szkolenia z zakresu posługiwania się nimi w celu wyszukiwania 

informacji. 

 

10. Wykonano ok. 100 (2018 – 86) kwerend bibliotecznych i poszukiwań bibliograficznych 

z  wykorzystaniem źródeł tradycyjnych oraz na podstawie baz danych.  

 

11. Redagowano i wgrywano treści wyświetlane na ekranach komunikacyjnych dla czytelników, 

zarządzano portalami dziedzinowymi na stronie www Biblioteki, bibliotecznym profilem na 

Facebooku, kanałem YouTube, kontach na Twitterze i Instagramie, a także profilem BU 

w Mobilnej Aplikacji Studenta UAM. Ukazywały się regularne wpisy na Blogu Biblioteki 

Uniwersyteckiej. Udzielano wywiadów dla mediów, występowano w audycjach radiowych. 

 

12. W zakresie promocji i reklamy współpracowano z Uniwersyteckim Systemem Informacji, 

Centrum Marketingu UAM, portalem „Kultura u podstaw”, redakcją „IKS-a – Poznańskiego 

Informatora Kulturalnego, Społecznego i Turystycznego”. Obejmowano patronat honorowy 

lub medialny nad wydarzeniami kulturalnymi. 

 

13. Aranżowano gabloty z wydawnictwami Biblioteki Uniwersyteckiej. Przygotowywano ulotki, 

kalendarzyk, plakaty i inne materiały promocyjne. 

 

 

XII. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I SZKOLENIOWA 

1. Obsługiwano i aktualizowano platformę e-learningowego Centrum Edukacyjnego 

Biblioteki Uniwersyteckiej (zgodnie ze Strategią Edukacyjno-Szkoleniową BU), oferując 

szeroki wachlarz zajęć dydaktycznych, wykładów, kursów i warsztatów – zarówno 

cyklicznych, jak i jednorazowych, uruchamianych w zależności od zainteresowania oraz na 

życzenie odbiorców. 

 

2. Aktualizowano i realizowano kurs e-learningowy Edukacja informacyjna i źródłowa 

(Przysposobienie biblioteczne), który dostępny jest dla studentów studiów licencjackich. 

Tworzono szablony i wypełniano kurs treścią w nowej instancji Moodle’a dla wydziałów 

UAM. Dokonano łącznie 7 619 zaliczeń z ww. przedmiotu w systemie USOS. 

 

3. Realizowano przygotowane w ramach współpracy z OWKO UAM kursy e-learningowe: 

Zarządzanie informacją i bazami danych w humanistyce oraz Information and databases 

management in the Humanities. Uczestniczyło w nich 27 osób. 

 

4. Szkolenia z zakresu informacji elektronicznej przeprowadzono dla następujących grup 

użytkowników: 
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 studenci UAM – 235 osób/44 godziny, w tym studenci zagraniczni (41 osób/16 

godzin); 

 doktoranci UAM – 13 osób/17 godzin; 

 pracownicy naukowi UAM – 76 osób/20 godzin; 

 uczniowie szkół średnich – 80 osób/8 godzin. 

Łącznie szkoleniami objęto 372 (2018 – 412) osoby, przeprowadzając 122,5 (2018 – 127) 

godzin zajęć.  

 

5. Zorganizowano dla społeczności Uniwersytetu szkolenie „SciVal jako pomoc dla naukowców 

i pracowników administracji zaangażowanych we wsparcie w prowadzeniu badań” oraz 

seminarium „Scopus: proces oraz kryteria oceny czasopism” dla redaktorów czasopism. 

 

6. Zorganizowano i przeprowadzono tygodniowe warsztaty pn. Praktyczne Szkolenie 

Bibliotekarskie dla grupy polonijnej w Bibliotece Uniwersyteckiej UAM, przygotowane we 

współpracy z Wielkopolskim Oddziałem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i 

Ministerstwem Edukacji Narodowej. Uczestnikami szkolenia byli bibliotekarze, nauczyciele i 

tłumacze pracujący w polonijnych ośrodkach kultury oraz szkołach na terenie Białorusi, 

Mołdawii i Rosji (10 osób).   

 

7. Kolejny rok realizowano projekt Dębinka czyta, w ramach którego odbyło się 12 spotkań 

adresowanych do uczniów szkoły podstawowej. Wzięło w nich udział 393 uczniów. 

 

8. W ramach szkoleń wewnętrznych, poza szkoleniami dla nowo zatrudnionych pracowników 

BU, w roku sprawozdawczym odbywały się: 

 warsztaty dla liderów bibliotek wydziałowych oraz bibliotekarzy środowiska 

poznańskiego z zakresu opracowania zbiorów; 

 lektoraty wewnętrzne (dla pracowników BU) z języka angielskiego, niemieckiego i 

francuskiego.  

 

9. Organizowano cykliczne zebrania naukowe i spotkania dot. m.in.: prezentacji wyników badań 

własnych pracowników Biblioteki, relacji z pobytów na konferencjach, wyjazdów 

zagranicznych, zagadnień dot. problemów współczesnego bibliotekarstwa i ich przełożenia na 

praktykę BU, wykłady okolicznościowe towarzyszące prezentowanym wystawom, warsztaty i 

szkolenia.  

 

10. Pracownicy BU prowadzili wykłady oraz zajęcia dla słuchaczy studiów I stopnia oraz 

podyplomowych zarówno w UAM (Instytut Filologii Polskiej WFPiK, WH, WN, WNGiG), 

jak i w innych uczelniach (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, WSUS, WSB).  

 

11. W ramach Uniwersytetu Otwartego UAM realizowano dwa kursy (łącznie 49 osób/60 

godzin). 

 

12. Praktyki i staże zawodowe w BU odbyło 7 pracowników bibliotek wydziałowych UAM. 

Wolontariat realizowały 3 osoby w łącznym wymiarze godzin 340 godzin. 

 

 

XIII. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I NAUKOWO-BADAWCZA 
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1. W roku 2019 ukazały się następujące wydawnictwa własne BU: 

 Biblioteka, nr 23(32), Poznań 2019 – rocznik naukowy, którego zawartość dostępna 

jest w bazie BazHum, streszczenia odnotowane w międzynarodowej bazie danych The 

Central European Journal of Sciences and Humanities, a rocznik indeksowany jest w 

IC Journal Master List oraz w DOAJ (Directory of Open Access Journals); 

 Zeszyty Komiksowe, nr: 27, 2019: „Komiksowe science fiction”; nr 28, 2019: „Sto lat 

polskiego komiksu” – czasopismo naukowe współwydawane z Fundacją Instytut 

Kultury Popularnej; 

 Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby. Działania. 

Ludzie – publikacja okolicznościowa wydana z okazji Jubileuszu 100-lecia UAM i 

BU; 

 Jacek Biesiada (oprac.), Bibliografia powieści w odcinkach w prasie poznańskiej w 

latach 1919-1939. 

 

2. Biblioteka wysyła egzemplarze obowiązkowe swoich wydawnictw do uprawnionych bibliotek 

oraz prowadzi ich sprzedaż – internetową (E-księgarnia BU), tradycyjną (okolicznościowe 

stoiska, kiermasze, targi książki) oraz we współpracy z księgarniami. 

 

3. W roku sprawozdawczym Biblioteka Uniwersytecka była współorganizatorem m.in. 

następujących konferencji i seminariów naukowych: 

 I Kongres Bibliotek Szkół Wyższych w Łodzi – we współpracy z łódzkimi 

bibliotekami akademickimi i Stowarzyszeniem EBIB;  

 12 Forum Młodych Bibliotekarzy w Poznaniu – we współpracy z bibliotekami 

poznańskimi i Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich; 

 I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wojna i książka: Księgozbiory, biblioteki, 

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

perspektywy badawcze” – we współpracy z: Biblioteką Raczyńskich, Biblioteką 

Kórnicka PAN, Biblioteką PTPN, Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania 

Warszawskiego; 

 Konferencja „Komiksowe oblicza codzienności” – we współpracy z Fundacją Instytut 

Kultury Popularnej oraz Instytutem Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych WFPiK 

UAM; 

 Seminarium „Praktyki wydawnicze polskich wydawców naukowych” – podczas 

XXIV  

Poznańskiego Przeglądu Książki Naukowej.  

 

4. Spośród pracowników BU 16 osób uczestniczyło w konferencjach krajowych, wygłaszając 31 

referatów, a 7 osób – w konferencjach zagranicznych, na których zaprezentowano 3 referaty 

i jeden poster. Łącznie, uwzględniając udział bez referatu, w konferencjach uczestniczyło 56 

(2018 – 47) osób. Wygłoszono 34 (2018 – 22) referaty, jedna osoba prowadziła panel 

dyskusyjny, a 4 – moderowały łącznie 7 sesji konferencyjnych.  

 

5. W roku 2019 pracownicy Biblioteki zrealizowali 8 (2018 – 8) wyjazdów zagranicznych, w 

tym – poza udziałem w konferencjach i wyjazdem w ramach programu Erasmus – 2 osoby 

prowadziły badania bibliograficzne i terenowe.  
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6. W roku sprawozdawczym pracownicy BU opublikowali: 2 książki, 8 artykułów 

w czasopismach recenzowanych w języku polskim, 1 artykuł w czasopiśmie 

nierecenzowanym, 4 artykuły w czasopismach zagranicznych, 11 rozdziałów w monografiach 

wieloautorskich w języku polskim, 1 rozdział w monografii w języku kongresowym, 9 

artykułów popularnonaukowych, a także przygotowali 3 redakcje książek i 3 redakcje 

czasopisma, co daje łącznie 42 (2018 – 46) publikacje. Przygotowywano liczne recenzje 

naukowe i wydawnicze. 

 

7. Pracownicy BU kierowali lub realizowali w 2019 roku 2 granty badawcze z Narodowego 

Programu Rozwoju Humanistyki oraz 2 granty międzynarodowe (Hiszpania, Austria). Na 

decyzję oczekują złożone wnioski grantowe (2 do NPRH, 1 zagraniczny – Szwecja).  

 

8. Pracownicy Biblioteki uczestniczą w pracach rad, komisji, zespołów itp. oraz instytucji 

i stowarzyszeń naukowych, zawodowych, kulturalnych, społecznych, międzynarodowych. 

 

9. Biblioteka w dalszym ciągu uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie „Analiza 

Funkcjonowania Bibliotek w Polsce” (AFB) oraz koordynowała, prowadzony pod egidą Rady 

Wykonawczej Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich, projekt 

badawczy „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Naukowych”. Przygotowano ankietę za rok 

2019.  

 

10. W ramach rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji w 2019 roku jedna osoba 

ukończyła studia podyplomowe, 7 ukończyło lub odbywało zaoczne studia I lub II stopnia, a 

jedna obroniła doktorat. Pracownicy brali udział w licznych warsztatach i szkoleniach. Dwie 

osoby były uczestnikami szkoły naukometrycznej „ENRESSH Training School in Poznań”. 

Na lektoraty językowe (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, włoski) uczęszczały 24 

osoby.  

 

 

XIV. WSPÓŁPRACA Z OTOCZENIEM 

1. Włączając się w realizację społecznej misji Uniwersytetu, na rzecz społeczności lokalnej 

zorganizowano łącznie 98 (2018 – 93) różnego typu wydarzeń, w których uczestniczyło 5 

491 (2018 – 7 742) osób. 

 

2. Zorganizowano 4 (2018 – 7) wystawy duże (hol BU) oraz 6 (2018 – 8) mniejszych (Galeria 

BU, Artkorytarz, E-centrum, Katalog), w których otwarciu (bądź finisażu) uczestniczyło 475 

(2018 – 605) osób. 

 

3. Odbyło się 17 (2018 – 15) promocji książek i spotkań autorskich, w których uczestniczyło 

611 (2018 – 474) osób. 

 

4. Kontynuowano, zainaugurowany w 2018 roku, cykl wykładów otwartych z okazji 100-lecia 

UAM i BU. W roku 2019 odbyło się 5 prelekcji. 

 

5. Najwięcej wydarzeń przygotowano w ramach obchodów XVI Ogólnopolskiego Tygodnia 

Bibliotek (wykłady, wystawy, zwiedzanie Biblioteki, prezentacja zbiorów, imprezy 

komiksowe, kiermasz, koncert). W roku sprawozdawczym odbywały się następujące imprezy 
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cykliczne: Poznański Przegląd Książki Naukowej, Gra Miejska, Konstelacje Poetyckie, 

Międzynarodowy Listopad Poetycki. Realizowano liczne wykłady, prelekcje i prezentacje 

zbiorów oraz inne spotkania (np. członków Dyskusyjnego Klubu Książki). Organizowane 

były spotkania z grami planszowymi w ramach akcji „NOVA jest planszowa” oraz 

„W Bibliotece wszystko Gra!”. Prowadzono Anglojęzyczną grupę czytelniczą.  

 

6. W Bibliotece odbyło się szereg cyklicznych wydarzeń komiksowych: Poznańska Dyskusyjna 

Akademia Komiksu, Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej, Dzień Darmowego Komiksu, 24 

Hour Comics Day (24-godzinne rysowanie komiksów) w ramach Poznańskich Dni Fantastyki. 

Obwoźna Czytelnia Komiksów uczestniczyła (na zaproszenie organizatorów) 

w najważniejszych ogólnopolskich imprezach cyklicznych, takich jak: Pyrkon, Targi Hobby w 

Poznaniu czy Rumia Comic Con w Rumii, a podczas Festiwalu Komiksowa Warszawa 

i Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi zbierano egzemplarze obowiązkowe 

komiksów. W ramach współpracy ze szkołami w Bibliotece i poza nią prowadzono lekcje 

komiksowe, prelekcje i warsztaty dla dzieci oraz nauczycieli. 

 

7. Uczestniczono aktywnie w: Poznańskich Targach Książki, Poznańskim Festiwalu Nauki i 

Sztuki, Kolorowym Uniwersytecie, Kolorowym Uniwersytecie Plus, Nocy Muzeów, Nocy 

Naukowców. Współpracowano z Parlamentem Samorządu Studentów i Uniwersytetem 

Trzeciego Wieku.  

 

14. We współpracy z Fundacją „Otwórz się” w BU odbywały się nagrania podkastów z cyklu 

Nauka XXI wieku, w których uczestniczyli naukowcy i studenci UAM.  

 

8. Wraz z Wielkopolskim Towarzystwem Przyjaciół Książki współorganizowano XI 

Ogólnopolski Zjazd Bibliofilów w Poznaniu „Bibliofilstwo w epoce cyfrowej”. Włączono się 

w Kampanię „Drugie życie”, wspierając i angażując się w organizację „Transplantacyjnej Gry 

Miejskiej”, zorganizowanej w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Donacji i 

Transplantacji i 12. edycji kampanii społecznej Drugie życie w Wielkopolsce. 

 

9. Swoje spotkania w BU odbywały: Stowarzyszenie Polonia Italia, Związek Literatów Polskich, 

Klub Jagielloński. Udostępniano salę wykładową i wybrane czytelnie (CZSiR, Czytelnia 

Komiksów i Gazet – NOVA) na konferencje, seminaria oraz zajęcia dydaktyczne ze 

studentami, prowadzone zarówno przez pracowników BU, jak i wykładowców z UAM. 

 

13. Oprowadzono 17 (2018 – 24) zorganizowanych grup (nie licząc wycieczek w ramach 

Tygodnia Bibliotek), czyli łącznie 716 osób zwiedzających gmach i poznających zasoby BU. 

Przyjęto 7 wizyt gości lub delegacji zagranicznych. 

 

14. Udostępniano zabytkowe wnętrza Biblioteki zarówno pracownikom i jednostkom UAM, jak 

i podmiotom zewnętrznym w celu realizacji rozmaitych przedsięwzięć: filmów, wywiadów, 

sesji fotograficznych. 

 

 

XV. INFORMATYZACJA I SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY 

1. W 2019 roku wdrożono nową aplikację obsługującą zdalne płatności, która jest w pełni 

zintegrowana z katalogiem online Horizon Information Portal (HIP). Aplikację, stworzoną 
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przez firmę Informa, wdrożono w ramach współpracy z Poznańską Fundacją Bibliotek 

Naukowych (PFBN). Liczba zdalnych zapisów i aktywacji konta bibliotecznego wyniosła 

3 802.  

 

2. Dotychczasową multiwyszukiwarkę zastąpiono nowym narzędziem – multiwyszukiwarką 

EBSCO Discovery Service (EDS) – zwiększającym zarówno jakość wyszukiwania w 

zasobach bibliotecznych, jak i trafność otrzymanych wyników.  

 

3. W roku sprawozdawczym całkowicie przejęto administrowanie platformą czasopism 

elektronicznych PRESSto, dokonując jednocześnie migracji platformy do wyższej wersji 

(OJS3). 

 

4. Stworzono oprogramowanie do przeprowadzenia częściowej inwentaryzacji zbiorów, co 

znacznie ułatwiło przeprowadzenie zaplanowanego na 2019 rok skontrum, umożliwiając 

generowanie list pozycji znalezionych, zagubionych i nieznanych z danej kolekcji. Aplikację 

można zastosować dla dowolnej kolekcji zdefiniowanej w systemie Horizon.  

 

5. Przeprowadzono upgrade systemu Horizon do wersji 7.5.3, instalując nowe wersje klienta na 

wszystkich komputerach systemu biblioteczno-informacyjnego UAM. Zainstalowana nowa 

wersja oprogramowania pozwala na uruchomienie systemu BLUECloud – oferowanego przez 

firmę SirsiDynix chmurowego dostępu do bazy Horizona poprzez przeglądarkę internetową.  

 

6. Na koniec roku sprawozdawczego baza systemu Horizon liczyła: 

 2018 2019 Przyrost 

Opisy bibliograficzne 986 620 1 021 782 35 162 

Rekordy egzemplarza 2 253 075 2 309 476 56 401 

 Konta czytelnicze 73 698  81 579 7 881  

 

7. W ramach obsługi sprzętowej zlikwidowano komputery z przestarzałym systemem 

operacyjnym Windows XP, instalując w jego miejsce Windows 10.  

 

XVI. ARCHIWUM BU 

1. Na bieżąco przejmowano akta z komórek organizacyjnych Biblioteki, przeprowadzano 

brakowanie akt oraz ich przekazywanie do Archiwum Państwowego w Poznaniu. 

 

2. Wykonano następujące prace: 

 opracowano 68 (2018 – 8) jednostek archiwalnych akt ogólnych i 3 (2018 – 11) 

jednostki archiwalne akt osobowych; 

 wykonano 20 (2018 – 21) kwerend; 

 udostępniono 178 (2018 – 411) jednostek archiwalnych; 

 przygotowano skorowidze archiwalne dla 19 (2018 – 20) teczek akt; 

 wymieniono zniszczone teczki akt osobowych. 

 

3. Prowadzono elektroniczne Archiwum Fotografii Biblioteki Uniwersyteckiej. 
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Sprawozdanie sporządziła:  

dr Małgorzata Dąbrowicz 

Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej 


