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Sprawozdanie z działalności za rok 2013

Informacje ogólne:


System biblioteczno-informacyjny Uczelni tworzą:

•

Biblioteka Główna

•

Biblioteka Instytutu Liturgicznego

•

Biblioteka Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego

•

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki i Kultury

•

Biblioteka Katedry Patrologii i Historii Dogmatu

Pracownicy
Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece Głównej i pozostałych bibliotekach (wg stanu
31.12.2013):
• Biblioteka Główna 36 osób, 35 etatów, 1 umowa zlecenie w tym:
4 bibliotekarzy dyplomowanych
16 kustoszy
5 starszych bibliotekarzy
2 młodszych bibliotekarzy
1 młodszy dokumentalista
2 magazynierów
6 pracowników obsługi technicznej budynku
• Pozostałe biblioteki: 3 osoby, 3 etaty.
1 kustosz, 1 starszy bibliotekarz, 1 bibliotekarz
• Suma ogólna 39 pracowników, 38 etatów, 1 umowa zlecenie

Zbiory


Zbiory Biblioteki UPJPII liczą obecnie ok. 571 086 egzemplarzy. Ponad
35 000 woluminów czasopism jest w wolnym dostępie.



Zbiory multimedialne Biblioteki UPJPII liczą 4 943 jednostki inwentarzowe.



W 2013 r. zostało zinwentaryzowanych 6696 jednostek wydawnictw zwartych,
980 jednostek czasopism (obejmujących 1068 skompletowanych woluminów)
oraz 196 jednostek zbiorów nieelektronicznych.



Biblioteka zakupiła w ramach prenumeraty krajowej i zagranicznej 348 tytułów
czasopism (w tym 158 tyt. czasopism zagranicznych).



Biblioteka uzyskała dostęp do 5 427 licencjonowanych zbiorów elektronicznych,
w tym:
173 książki elektroniczne w ramach platformy IBUK;
5 232 czasopisma elektroniczne;
22 bazy danych.

•
•
•



Zbiory w systemie VTLS/Virtua (liczba rekordów
bibliograficznych, stan 31.12.2013):

Biblioteka Główna UPJPII,
pozostałe biblioteki

Książki

Wyd. ciągłe

Razem

120 390

3 827

124 217



Zakupy:

Jednostka

Biblioteka Główna

Wydawnictwa zwarte
– nabytki

Wydawnictwa ciągłe
– nabytki

Wydawnictwa
multimedialne –
nabytki

757 j. inw.

336 j. inw. (obejmujące

70 j. inw.

366 kompletne woluminy)

Biblioteki Instytutowe
i Wydziałowe

2 j. inw.

11 j. inw.

-

Biblioteki Katedralne

101 j. inw.

-

-

Razem:

860 j. inw.

347 j. iwn.

70 j. inw.

Udostępnianie


Czytelnicy

Przedział czasowy:

Liczba użytkowników zarejestrowanych:

2011 rok

9 274

2012 rok

10 493

2013 rok

11 774



Odwiedziny w Bibliotece Głównej UPJPII (1):
Przedział czasowy:

Liczba odwiedzin czytelników,
korzystających ze zbiorów w wolnym
dostępie:

2012 rok

6 172

2013 rok

9 006



Odwiedziny w Bibliotece Głównej UPJPII (2):
Przedział czasowy:

Liczba odwiedzin w Bibliotece UPJPII:

2012 rok

10 541

2013 rok

11 596

Poprzez liczne inicjatywy kulturalne i edukacyjne realizowane przez Bibliotekę Główną
UPJPII (lekcje biblioteczne, staże zawodowe, wystawy, zwiedzanie biblioteki, pokazy

filmów, wieczory autorskie) nastąpił wzrost liczby odwiedzin o 1 055.



Udostępnianie zbiorów bibliotecznych (1):
Wypożyczenia i udostępnienia
Udostępnianie

Książek

Czasopism
nieoprawnych

Liczba zamówieo
ogółem:

na zewnątrz

15 225

-

15 225

na miejscu

10 554

12 437

22 991

Razem:

25 779

12 437

38 216



Udostępnianie zbiorów bibliotecznych (2):

1.

W całym systemie biblioteczno-informacyjnym udostępniono 38 216 wol. – wzrost
w stosunku do roku 2012 (27 438 wol.) o 10 778 wol.

2.

Wzrost wypożyczeo na zewnątrz w Bibliotece Głównej UPJPII o 3 771 wol.

3.

Wzrost liczby udostępnieo czasopism nieoprawnych na miejscu w wolnym
dostępie o 8 876 egz.

Katalogowanie elektroniczne


Katalogowanie elektroniczne:



Katalog elektroniczny systemu biblioteczno-informacyjnego UPJPII zawierał
w 2013 r.:

•

124 217 rekordów bibliograficznych

•

184 375 rekordów egzemplarza

•

203 561 rekordów khw

•

4 717 rekordów zasobu
(źródło: Statystyki roczne sporządzone przez Krakowski Zespół Biblioteczny, stan na 01.01.2014 r.)



W Bibliotece Głównej UPJPII w 2013 r. wprowadzono do katalogu elektronicznego
w systemie VTLS/Virtua 10 151 rekordy bibliograficzne. Utworzono 16 729
rekordów egz. w tym, w ramach retrokonwersji opracowano 8 859 rekordów.

Udział Biblioteki UPJPII we współkatalogowaniu
w NUKAT (dane na stan 31.12.2012 i 31.12.2013) (1):
Rekordy khw
Lata

Hasła osobowe/
korporatywne

Hasła
przedmiotowe

Hasła
rozwinięte

Tytuły
ujednolicone

Tytuły
serii

Nazwa/
tytuł

Razem:

2012 r.

27 926

3 418

13 413

3 965

3 088

331

52 141

2013 r.

29 701

3 728

14 512

4 318

3 277

356

55 892

Wzrost rekordów khw o 3 751

Udział Biblioteki UPJPII w współkatalogowaniu
w NUKAT (dane na stan 31.12.2012 i 31.12.2013) (2):
Rekordy bibliograficzne
Lata

Wprowadzone rekordy (bibliograficzne
zwarte i bibliograficzne ciągłe)

Skopiowane rekordy (bibliograficzne zwarte i
bibliograficzne ciągłe)

2012 r.

52 252

109 847

2013 r.

57 338

121 215

Wprowadzone rekordy bibliograficzne – wzrost o 5 086

Działalnośd informacyjno-bibliograficzna

1.

Dział Udostępniania i Informacji Naukowej udzielił informacji
bibliotecznej:

•

bezpośrednio: 1 147 nowym czytelnikom;

•

pocztą elektroniczną: 1 192 informacje;

•

telefonicznie: 687 informacji.



Wypożyczalnia międzybiblioteczna:
Przedział czasowy:

Liczba zrealizowanych zamówieo:

2012 r.

138

2013 r.

194

Wzrost o 56 zamówieo



Bazy danych tworzone przez Bibliotekę Główną UPJPII:

1.

Katalog multimediów (dokumenty multimedialne znajdujące się w
zbiorach biblioteki) – 3 992 dokumenty.

2.

Baza „Święci i Błogosławieni” (dokumenty beatyfikacyjne
i kanonizacyjne znajdujące się w zbiorach biblioteki, dokumenty w języku
łacioskim i włoskim) – 484 dokumenty.

Działalnośd edukacyjna i naukowa


Dla studentów:

1.

2 osoby z Biblioteki Głównej UPJPII prowadzą zajęcia na studiach stacjonarnych
i podyplomowych.

2.

Przeszkolono 952 studentów UPJPII w czasie 153 godzin.

3.

Praktyki studenckie odbyło 16 osób.



Dla doktorantów:

1.

Praktyki doktoranckie odbyło 20 osób.



Dla bibliotekarzy:

1.

Staże zawodowe miesięczne w Bibliotece Głównej UPJPII: 3 bibliotekarzy z UJ.

2.

Zorganizowano 4 wizyty szkoleniowe bibliotekarzy z innych bibliotek.



Działalnośd naukowa:

1.

Pracownicy Biblioteki UPJPII (16 osób) wzięli udział w 8 konferencjach i spotkaniach
tematycznych, 3 osoby wystąpiły z referatem.

2.

Publikacje: 4 pracowników – 29 artykułów.



Doskonalenie zawodowe pracowników biblioteki:

1.

Pracownicy Biblioteki UPJPII wzięli udział w 28 szkoleniach. W sumie przeszkolono
176 uczestników w ciągu 1196 godz.

2.

Dwóch pracowników biblioteki odbyło staże zawodowe w innych bibliotekach
naukowych.

3.

Jedna osoba odbyła staż zawodowy zagraniczny w ramach programu ERASMUS.

Promocja


Wystawy:

1.

22 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zbiorów biblioteki związanych
z ks. prof. Józefem Tischnerem pt. Losem człowieka jest dad się pokonad nadziei.
Wydarzenie uświetnił pokaz filmu pt. Jego oczami.

2.

W okresie wakacji można było obejrzed w bibliotece ekspozycję obrazów
tarnowskiej artystki Marty Odbierzychleb.

3.

Od 1 października w holu biblioteki prezentowane były prace znanej krakowskiej
malarki Doroty Chomko, kustosza Biblioteki UPJPII. Na wystawę składało się
kilkadziesiąt obrazów wybranych przez autorkę.

4.

Od początku grudnia Biblioteka UPJPII zapraszała do zapoznania się z twórczością
Doroty Kunz, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W holu biblioteki
prezentowane były intrygujące grafiki artystki z Krakowa.

W 2013 r. Biblioteka UPJPII znacząco rozwinęła swoją działalnośd promocyjną. Byliśmy

widziani w prasie lokalnej i uczelnianej oraz w TVP. W ramach promocji w bibliotece
tworzone są liczne plakaty, foldery i zakładki informujące o zbiorach i usługach
proponowanych przez bibliotekę. To jedne z najskuteczniejszych nośników
promujących naszą instytucję.

Organizowane są również indywidualne i zbiorowe zwiedzania budynku Biblioteki
UPJPII.
W ramach swojej promocji Biblioteka UPJPII chętnie współpracuje nie tylko ze
środowiskiem uczelnianym, ale także lokalnym i ogólnopolskim. Z jednej strony

udostępnia swoje pomieszczenia do organizowania w niej różnego rodzaju imprez, z
drugiej strony chętnie sama włącza się do organizowania różnorodnych przedsięwzięd.

Wnioski
Najważniejsze zadania i potrzeby na rok 2014:
-

przeprowadzenie ankiety wśród czytelników na temat
z dotychczasowych usług biblioteki i oczekiwao na przyszłośd;

ich

zadowolenia

-

uruchomienie Pokoju Pracy Głośnej;

-

zwiększenie liczby komputerów we wszystkich Pokojach Pracy Indywidualnej;

-

zakup nowych baz danych;

-

szkolenie pracowników, jak i użytkowników z dostępnych zasobów elektronicznych;

- nawiązanie stałej współpracy z wykładowcami Uczelni w zakresie zakupów
wydawnictw zwartych, jak i ciągłych;
-

rozszerzenie oferty bibliotecznej o czytelnika najmłodszego (konkursy, kącik dla
dzieci, wycieczki po bibliotece);

