SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO (BUŚ)
ZA 2010 ROK
I. Wprowadzenie
Uwagi wstępne
● W roku sprawozdawczym wprowadzono trzy zarządzenia rektorskie dotyczące działalności
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego:
Zarządzenie nr 18/2010
z dnia 7 kwietnia 2010 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zadań i zasad współpracy
pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Uczelni, w których zlokalizowane są elementy systemu
biblioteczno-informacyjnego a Biblioteką Uniwersytetu Śląskiego w zakresie obsługi
informatycznej. Porządkujące sprawy zapewnienia oraz utrzymania sprawności funkcjonowania i
jednolitości systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Śląskiego.
Zarządzenie nr 61/2010
z dnia 9 lipca 2010 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie udostępniania niepublikowanych
rozpraw doktorskich zgromadzonych w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i bibliotekach
specjalistycznych.
W związku, z tym, że wiele osób zwracało się do Dyrektora BUŚ z prośbą o usunięcie swojej pracy
doktorskiej z zasobów cyfrowych na, której zamieszczenie wcześniej wyraziły zgodę ponownie
przeanalizowano dotychczasowe zarządzenia w tej sprawie. W wyniku analizy powzięto decyzję o
wydaniu odrębnych zarządzeń dla Archiwum i BUŚ, gdzie określono zasady udostępniania prac
doktorskich. Uznano, że taka procedura stanie się bardziej czytelna dla autorów prac, a ich decyzja
o udzielenie licencji na opublikowanie pracy bardziej świadoma. Koszty wprowadzenie jednej
pracy doktorskiej do zasobu cyfrowego w zależności od tego czy została przekazana na CD czy w
wersji papierowej kształtują się w przedziale od 100,- zł do 500,- zł
Zarządzenie nr 101/2010
z dnia 29.10.2010 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad (polityki)
rachunkowości dotyczących ewidencji i rozliczania środków otrzymanych na realizację Projektu
„Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka” w ramach Umowy nr UDA RPSL.06.01.00-00-001/08-00.
● Bibliotekarze Uniwersytetu Śląskiego po studiach wyższych (innych niż informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo), którzy zdecydowali się na zachowanie prawa do pracy w bibliotece naukowej
ukończyli Studia podyplomowe „TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W BIBLIOTEKACH
SPOŁECZEŃSTWA WIEDZY”. BUŚ - 9 osób oraz biblioteki specjalistyczne - 13 osób.
Studia były bezpłatne, zrealizowane w ramach wsparcia dla pracowników Biblioteki
zobowiązanych do uzupełnienia wykształcenia bibliotekarskiego w projekcie Uniwersytet
Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy- Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 - Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Projekt prowadził Uniwersytet Śląski.
Zajęcia dwusemestralne rozpoczęto w październiku 2009 r. a zakończono w kwietniu 2010 r. w
systemie sobotnio-niedzielnym lub piątkowo-sobotnim, średnio dwa razy w miesiącu, łącznie 340
godzin dydaktycznych. Wszyscy uczestnicy zaliczyli egzaminy z wynikiem pozytywnym. Studia
podyplomowe przeprowadzili pracownicy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego.
● MNiSW podjęło decyzję, że od roku 2010 wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki (Elsevier,
Springer i Web of Knowledge) będą dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju na
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podstawie ogólnokrajowych licencji akademickich finansowanych w całości przez MNiSW,
koordynatorem dostępu jest Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i
Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW). Jednocześnie nastąpiła zmiana w
systemie finansowania nauki w wyniku, której Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
zlikwidowało źródło finansowania badania własne. Środki finansowe badania własne stanowiły
znaczące wsparcie dla pokrycia kosztów prenumeraty czasopism i baz danych uczelni, dlatego
dotychczasowe możliwości finansowania z budżetu centralnego Uniwersytetu uległy radykalnemu
pogorszeniu. W związku z tym władze uczelni zaleciły, aby finansowania prenumeraty czasopism
oraz baz danych dokonywano z środków wydziałów. Nowa sytuacja bardzo utrudniła realizację
potrzeb w zakresie dostępu do czasopism i baz danych.
● Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jak co roku zobowiązana była do wypełnienia
ankiet do rankingów szkół wyższych. Konferencja Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół
Polskich powołała Zespół roboczy ds. formularza GUS, który prowadził rozmowy z GUS odnośnie
współczesnych zmian w działalności bibliotek co powinno być odzwierciedlone w formularzach.
BUŚ opiniowała propozycje nowego formularz GUS. Jednocześnie mamy nadzieję, że podjęte
starania przełożą się na zmiany konstrukcji ankiet rankingów uczelni wyższych w Polsce.
● Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego dokonała corocznej weryfikacji upoważnień do przetwarzania
danych osobowych ponieważ jest jednostką odpowiedzialną za szkolenia w zakresie ochrony
danych osobowych baz czytelników i nadzoruje procedurę wydawania upoważnień do
przetwarzania danych osobowych dla bibliotekarzy całego systemu biblioteczno-informacyjnego
jak co roku
● Na koniec 2010 r. stan liczby bibliotek specjalistycznych, w których funkcjonowały elektroniczne
wypożyczalnie w stosunku do roku 2009 nie zmienił się i są to: BFP Wypożyczalnia Biblioteki
Filologicznej w Katowicach, BNS Wypożyczalnia Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych, BPP
Wypożyczalnia Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii, BPR Wypożyczalnia Biblioteki
Wydziału Prawa i Administracji, BSZ Wypożyczalnia Biblioteki Szkoły Zarządzania, BWFS1
Wypożyczalnia Anglistyczna i Romanistyczna w Sosnowcu, BWFS2 Wypożyczalnia
Germanistyczno-Slawistyczno-Wschodniosłowiańska w Sosnowcu, FUŚ Wypożyczalnia Oddziału
BUŚ w Cieszynie.
W bibliotekach, które nie włączyły się w wypożyczalnię elektroniczną czytelnicy nie mogą
korzystać ze zdalnego zamawiania, rezerwacji i prolongaty książek z całego systemu bibliotecznoinformacyjnego UŚ.
● Z uwagi na realizację CINIBA podjęto nowe zadanie promocji Biblioteki, powołano rzecznika
prasowego, który zajmował się współpracą z mediami w zakresie informacji o CINiBA, MOK i
BUŚ- J. Witek oraz współpracą z serwisem UŚ w zakresie informacji o CINiBA, MOK i BUŚ - J.
Witek, monitoringiem mediów - J. Witek. W 2010 r. odbyły się następujące imprezy promocyjne
BUŚ (J. Witek, M. Smyłła, T. Zięba):
Festiwal Nauki - Jarmark Wiedzy 2010 - ok. 500 zwiedzających stoisko CINiBA/BUŚ,
Śląski Salom Maturzysty 2010 - ok. 300 odwiedzających stoisko CINiBA/BUŚ,
Śląska Noc Naukowców 2010 - Warsztaty „Sztuka szukania - w labiryncie Internetu,
prezentacja „Jak powstaje biblioteka cyfrowa”, prezentacja „Książka jako dzieło sztuki” - ok.
50 osób.
1. Kluczowe działania:
1.1 Projekty w realizacji
● Projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej - inwestycja Uniwersytetu
Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego /do 30.09.2010 r. Akademia Ekonomiczna/.
W 2010 roku jak w latach ubiegłych Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego przy pełnej bieżącej
obsłudze użytkowników kontynuowała prace związane z przygotowaniem się do przeprowadzki do
nowego budynku. W związku, z tym, że Generalny Wykonawca CINIBA- Konsorcjum Mostostal
Warszawa S.A. skrócił czas wykonania inwestycji termin oddania budynku określono na 30
czerwca 2010 r. władze obu uczelni zdecydowały o przyspieszeniu otwarcia CINIBA najszybciej
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jak to będzie możliwe, wysunięto propozycję terminu koniec października 2011r. W związku, z tym
prace przygotowujące księgozbiór do udostępniania, wyposażenia budynku, określenia procedur
pracy, przygotowania dokumentacji do przetargów nabrały jeszcze większego tempa. Bibliotekarze
BUŚ w zespołach roboczych a zwłaszcza Dyrekcja BUŚ i kierownicy kluczowych Oddziałów BUŚ
odbyli setki spotkań i rozmów z architektami, wykonawcą, służbami administracji oraz służbami
informatycznymi uczelni w celu doprowadzenia do sprawnego otwarcia CINIBA.
18-19 maja 2010 r. odbyło się szkolenie w formie warsztatów prowadzone przez psychologa dr
Jerzego Rosińskiego - adiunkta w Katedrze Negocjacji Wydziału Zarządzania i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajęciami objęto 60 osób: bibliotekarzy Biblioteki
Głównej AE i Biblioteki UŚ. Celem przedsięwzięcia było m.in. wykształcenie jednorodnego i
efektywnego standardu pracy w relacji bibliotekarz CINiBA a użytkownik oraz integracja całości
grup szkolonych osób. Koszty szkolenia pokryły obie uczelnie każda za udział własnych
pracowników.
Ważniejsze wydarzenia CINIBA:
28-29 kwietnia 2010 r. odbył się JARMARK WIEDZY w ramach 6. Studenckiego Festiwalu
Nauki, Biblioteka ogłosiła konkurs na wskazanie głównego wejścia do gmachu Centrum Informacji
Naukowej i Biblioteki Akademickiej, ufundowano dwie równorzędne nagrody - wysokiej klasy
przenośne dyski twarde. Nagrody wygrali Aleksandra Lesiewicz oraz Damian Czarnecki studenci
Uniwersytetu Śląskiego.
28 maja 2010 r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej. Poświęcenia kamienia węgielnego
dokonał Arcybiskup Metropolita Katowicki Damian Zimoń.
W uroczystości wzięli udział: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś,
JM Rektor Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego prof. AE dr hab. Jan Pyka, prorektor
ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik, prorektor ds.
finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, dyrektor Biblioteki Głównej AE Barbara
Zajączkowska, kierownik projektu CINiBA, dyrektor Biblioteki UŚ prof. UŚ dr hab. Dariusz
Pawelec oraz przedstawiciele środowisk akademickich, władz wojewódzkich oraz miast - siedzib
UŚ i AE. Uczestniczyli również posłowie i senatorowie RP oraz europarlamentarzyści związani z
regionem oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy inwestycji - konsorcjum Mostostal
Warszawa SA & Acciona Infraestructuras SA, a także autorzy projektu gmachu CINiBA z biura
architektonicznego HS99.
1 lipca 2010 r. w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie
pracowników Biblioteki UŚ i Biblioteki Głównej AE. Zebranie miało charakter informacyjnodyskusyjny. Jego celem było przybliżenie zasad i organizacji przyszłej współpracy obu bibliotek w
nowym gmachu CINiBA. W zebraniu wzięli udział: st. kust. dypl. mgr Barbara Zajączkowska dyrektor Biblioteki Głównej AE, st. kust. dypl. mgr Małgorzata Waga - zastępca dyrektora
Biblioteki UŚ oraz prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec - dyrektor Biblioteki UŚ i kierownik projektu
CINiBA. Uczestnicy zapoznali się z planami zagospodarowania poszczególnych kondygnacji
gmachu oraz z wizualizacjami nowej biblioteki, które obrazowały rozwiązania decydujące o
nowoczesności, funkcjonalności oraz estetyce budynku.
21 września 2010 r. na stronie WWW zamieszczono wirtualny spacer i animacje CINiBA, które są
interaktywnymi prezentacjami powstającego gmachu. Umożliwiają „wizytę” w Centrum, zanim
realnie zostanie otwarte dla użytkowników.
24 września 2010 r. Śląska Noc Naukowców w CINiBA - wszystkim chętnym zaoferowano udział
w warsztatach, pokazach i prezentacjach zasobów, które są dostępne w BUŚ i będą dostępne w
CINIBA.
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11 listopada 2010 r. w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego miała miejsce ceremonia
wręczenia nagród w II edycji konkursu „Śląskie na 5”. Konkurs przeprowadzony był w pięciu
kategoriach: rozwiązanie architektoniczno-budowlane, osobowość, filantropia, sport oraz nauka.
Wyróżnienie w kategorii „rozwiązanie architektoniczno-budowlane” otrzymało Centrum Informacji
Naukowej i Biblioteka Akademicka, realizowane wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Uniwersytet
Ekonomiczny w Katowicach. Wyróżnienie odebrali JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr
hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki Uniwersytetu Ekonomicznego prof. dr hab. Krzysztof
Marcinek
2 grudnia 2010 r. podczas konferencji prasowej połączonej ze zwiedzaniem gmachu dziennikarze
mogli sprawdzić w imieniu społeczeństwa, na jakim etapie jest budowa i czy wszystko przebiega
zgodnie z planem.
W spotkaniu wzięli udział gospodarze inwestycji - JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś,
JM Rektor UE prof. UE dr hab. Jan Pyka, kierownik projektu CINiBA prof. UŚ dr hab. Dariusz
Pawelec dyrektor Biblioteki UŚ, prezydent Katowic Piotr Uszok oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy. Szef projektu prof. D. Pawelec, oprowadzając gości po obiekcie wyjaśniał, w jaki
sposób rozwiązania architektoniczne oraz przewidziane w CINiBA najnowsze technologie spełnią
potrzeby czytelników. Wydarzenie miało charakter zebrania roboczego w dniu pracy na budowie.
● „Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu internetowego RID” - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego, Priorytet II - Społeczeństwo
informacyjne, Działanie 2.2 - Rozwój elektronicznych usług publicznych
Zakończono realizację projektu 31 grudnia 2009 r. W 2010 r. realizacja projektu była kontrolowana
przez Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz
dwukrotnie przez Zespół Audytowy Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.
● „Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji
dziedzinowych -MOK” 23 września 2009 r. przyznano dofinansowanie. W trakcie realizacji.
Projekt wspierający CINiBA ma na celu przygotowanie księgozbioru do udostępniania w CINIBA.
Koszt całkowity 5 710 690,00 PLN. Kwota dofinansowania 4 854 086,00 PLN.
● ARTON- Polska Literatura Humanistyczna
26 kwietnia 2010 r. aplikowano o środki finansowe w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Oś Priorytetowa 2 - Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3
Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki). Wniosek oceniono bardzo
wysoko jednak środków nie przyznano z uwagi na to, że projekt nie wspiera bezpośrednio
gospodarki.
● E-learning: przygotowania do opracowania koncepcji Przysposobienia bibliotecznego w wersji
elektronicznej, projekt będzie realizowany w 2011r.
1.2
Śląska Biblioteka Cyfrowa - rozwija się dynamicznie, w 2009 r. dołączyły do ŚBC nowe jednostki
w sumie współpracę podjęło, od dnia 20 lipca 2006 r., 46 jednostek. Wszystkie jednostki tworzą
zasób ŚBC blisko 24 002 pozycji.
Uniwersytet Śląski umieszcza w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej różne kategorie publikacji.
- Wydawnictwa z tzw. domeny publicznej
- Prace Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
- Prace doktorskie publikowane są na podstawie licencji udzielonych przez autorów,
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- Inne publikacje zamieszczone na podstawie odrębnych umów zawartych między właścicielem
praw autorskich i Uniwersytetem Śląskim np.: materiały z konferencji oraz wystaw
organizowanych przez Bibliotekę UŚ, prezentacje multimedialne z wykładów.
Najpoczytniejsze pozycje:
1. Knie, Johann Georg: Alphabetisch-statistisch- topographische Uebersicht der Dörfer, Flecken,
Städte und andern Orte der Königl. Preuss. Provinz Schlesien: nebst beigefügter Nachweisung von
der Eintheilung des Landes nach den Bezirken der drei königlichen Regierungen, den darin
enthaltenen Fürstenthümern und Kreisen, mit Angabe des Flächeninhaltes, der mittlern Erhebung
über die Meeresfläche, der Bewohner, Gebäude, des Viehstandes usw. - 2. verm. u. verb. Aufl.
Breslau. 1845. Graß, Barth und Co.
Temat i słowa kluczowe : spisy geograficzne; Śląsk - 23 726 logowań
2. Bełza, Anna : A Questionnaire-based Comparative Study of Irish English and Polish Speech Act
of Requesting. Katowice. 2009.Uniwersytet Śląski. Wydział Filologiczny.
Praca doktorska.
Temat i słowa kluczowe : grzeczność językowa; język angielski; językoznawstwo kontrastywne;
język polski; prośba; socjolingwistyka; teoria grzeczności; teoria komunikacji językowej.- 20 833
logowań
1.3
Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego.
W ramach projektu Dostosowanie zasobu Śląskiej Biblioteki Cyfrowej do rozszerzonego dostępu
internetowego - RID” Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego uruchomiła Uczelnianą bibliotekę
wirtualną stan zasobu 2 455 publikacji. Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Śląskiego udostępnia w
wersji zdigitalizowanej najpoczytniejsze publikacje naukowe oraz podręczniki i skrypty, z których
najczęściej korzystają naukowcy i studenci Uniwersytetu Śląskiego. Publikacje zostały
udostępnione na podstawie art. 28 p. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631). Z publikacji korzystać można wyłącznie z komputerów
sieci bibliotek Uniwersytetu Śląskiego. Najpoczytniejsze publikacje:
1. Frey, Franziska S.; Reilly, James M.: Obrazowanie cyfrowe zbiorów fotograficznych:
fundamenty standardów technicznych. Kraków. 2003, Secesja - 101 logowań
2. Ariès, Philippe: Człowiek i śmierć. Warszawa. 1992, Państwowy Instytut Wydawniczy - 46
logowań.
1.4
PROLIB 2 - w 2010 r. trwały prace dostosowania systemu PROLIB do funkcjonowania w CINiBA,
wypracowano procedury łączenia baz katalogowych i czytelniczych BUŚ i BG UE.
1.5
Finanse:
Ważniejsze wydatki to:
Wyszczególnienie kosztów
Wydatki w 2010r
nabycie książek - zakup,
786 005,87 zł
wymiana, dary
prenumerata czasopism,
1 176 850,85 zł *
naukowych baz danych i
dostępów do serwisów
elektronicznych czasopism (z
czego z budżetu BUŚ
pokryto prenumeratę
Biblioteki Głównej, koszt

Wydatki w 2009r
947 489,43 zł
2 412 925,06 zł
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prenumeraty wydziałów
pokrywały w 100% same
wydziały, koszt baz danych
pokryto w części wydziałybazy dziedzinowe, bazy
interdyscyplinarne z
dodatkowych dotacji
Rektora)
polisy serwisowe
podstawowych
oprogramowań

302 532,- zł

293 500,- zł

opłaty pocztowe

29 953,33 zł

34 968,- zł

dozór mienia

117 659,07 zł

88 358,- zł

* od roku 2010 niższa kwota ponieważ wybrane zasoby Wirtualnej Biblioteki Nauki (Elsevier,
Springer i Web of Knowledge) były dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju na
podstawie ogólnokrajowych licencji akademickich finansowanych w całości przez MNiSW
2. Sprawy organizacyjne i kadrowe BUŚ
Zatrudnienie na 31.12. 2010 r. Ilość pracowników ogółem101osób: pełnozatrudnieni 100 osób,
niepełnozatrudnieni 1 osoba.
Stan etatów bibliotecznych 93 osoby 92 ½ etatu: służba biblioteczna BUŚ w Katowicach - 66
etatów, służba biblioteczna w Cieszynie - 12 1/2 etatu, oddział specjalisty BUŚ - zbiory Fizyki - 3
etaty, oddział specjalisty BUŚ - zbiory Biologii - 5 etatów, BUŚ bibliotekarze dyplomowani - 6
etatów.
Podział na stanowiska: kustoszy dyplomowanych - 6, kustoszy - 30, starszych bibliotekarzy - 16,
bibliotekarzy - 15, młodszych bibliotekarzy - 12, starszych magazynierów bibliotecznych - 6,
magazynierów bibliotecznych - 6, pomocników bibliotekarza - 2.
Pracowników po studiach wyższych 81, w tym pracownicy z wyższym wykształceniem
bibliotekarskim: 4 osoby z tytułem doktora mgr 38, licencjackim 1 osoba; pracownicy z
wykształceniem wyższym /inne niż bibliotekarskie/ - 18; pracownicy z wykształceniem wyższym /
inne niż bibliotekarskie/ + studia podyplomowe - 24, pracownicy z wykształceniem średnim,
absolwenci szkół zawodowych - 18; pracownicy z wykształceniem podstawowym -2.
Awanse z podwyżką wynagrodzenia otrzymało 8 osób, awansowano na wyższe stanowisko wraz z
podwyższeniem uposażenia 5 osób, podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego uzyskały 3 osoby.
Nagrody otrzymały 22 osoby. Nikt nie odszedł na emeryturę.
Na dzień 31.12. 2009 r. ogółem: 102 osoby. W 2009 r. włączono do struktury BUŚ dwie biblioteki
specjalistyczne 8 etatów.
W grupie podstawowej 92 osoby zatrudnione na etatach bibliotekarskich: 6 bibliotekarzy
dyplomowanych, 28 kustoszy, 17 starszych bibliotekarzy, 17 bibliotekarzy, 11 młodszych
bibliotekarzy, 6 starszych magazynierów bibliotecznych, 6 magazynierów bibliotecznych, 1
pomocnik bibliotekarza.
Wykształcenie w grupie podstawowej- 92 osoby: 4 osoby z tytułem doktora, 66 osób z tytułem
magistra, 1 osoba z tytułem inżyniera, 1 osoba z tytułem licencjata, 16 osób z wykształceniem
średnim, w tym 2 osoby z wykształceniem średnim bibliotekarskim, 3 osoby wykształcenie
zawodowe, 1 osoba podstawowe.
W 2009 r. rozwiązano umowy o prace z 5 osobami, przedłużono umowy o pracę na czas określony
z 9 osobami.
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Awanse z podwyżką wynagrodzenia otrzymało 9 osób.
W ciągu roku awansowano na wyższe stanowisko wraz z podwyższeniem uposażenia 9 osób,
26 osób uzyskało podwyżkę wynagrodzenia, nagrody otrzymało 29 osób;
9 osób przeszło na emeryturę, 9 osobom przedłużono umowę o pracę na czas określony.
Konferencje i szkolenia 2010 r.
Udział ogółem w konferencjach i szkoleniach: krajowych i zagranicznych.
Utrzymano zasadę, że pracownik biblioteki uczestniczy w konferencji z referatem.
Wyjazdy zagraniczne:
14 -16 April 2010 - Madrid, Spain, Biblioteca Nacional de Espa~na
(BNE) - 15th Seminar of the LIBER Architecture Group. Planning libraries for the users of the
future- Prof. D. Pawelec Dyrektor BUŚ
6-9,10,2010 - Frankfurt Book Fair, Prof. D. Pawelec Dyrektor BU
Wyjazdy krajowe:
24.02.2010 - Konferencja „Prawo autorskie w bibliotece”. Katowice,- dr Iwona Blicharska, mgr
Danuta Ostrowska, mgr Marta Błeszyńska, mgr Maria Kycler
24.02.20wa,- mgr Danuta Ostrowska10 - Warsztaty „IV Spotkanie Robocze Bibliotekarz
Katalogujących Muzykalia”. Warszawa
25-26.02.2010 - Szkolenie „Ustawa o zamówieniach publicznych”. Katowice,- mgr Aldona
Grabiańska
5.03.2010 - Szkolenie „Kultura profesjonalnej obsługi klienta zewnętrznego". Katowice,- Mgr
Marta Błeszyńska, mgr Izabela Wielgus, mgr Jolanta Pulikowska, mgr Danuta Ostrowska, mgr
Sylwia Kalicka, mgr Arleta Majcherek, mgr Joanna Wawrzecka, mgr Gabriela Kuźniewska, mgr
Aldona Grabiańska, mgr Sylwia Gondek, mgr Krystyna Łabanowicz, mgr Danuta Losa, mgr
Dominika Barczyk, mgr Mateusz Pulina, mgr Ewelina Rudy, mgr Ewa Żurawska, dr Iwona
Blicharska
07.06.2010 - Warsztaty czasopiśmienników. Poznań,- mgr Arleta Majcherek
07-08.06.2010 - XVI Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biblioteki,
informacja, książka: interdyscyplinarne badania i praktyka w 21 wieku (Inst. Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa, Wydział Zarządzania i Komunikacji, Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
przy współudziale Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, Krakowskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Bibliologicznego) - mgr, inż A. E. Adamczyk
18.06.2010 - Seminarium prawne dla bibliotekarzy cyfrowych. Organizator: Biblioteka Narodowa
(dr Aneta Drabek, mgr Grażyna Razik)
23.06.2010 - Konferencja „Cyfrowo wykluczeni - o nowych technologiach bez barier” Org.
Fundacja Widzialni, Uniwersytet Śląski, Polski Związek Głuchych, Agora S.A. (mgr Michał
Tomaszek)
18-19.11.2010 - Konferencja „Biblioteka, książka, informacja, Internet”. UMCS, Lublin,-(mgr
Małgorzata Waga, mgr inż. Andrzej Koziara, mgr Anna Piechowicz)
29.11.2010 - Dostęp osób niepełnosprawnych do informacji, edukacji. Nowe technologie - większe
szanse, większe możliwości. (mgr Mariusz Tomaszewski)
15-16.12.2010 - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zarządzanie informacją w nauce”.
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, Zakład Bibliografii i Informacji
Naukowej Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego, Zakład
Zarządzania Informacją Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Referat: Polskie piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej w bazie Web of Science (dr Aneta Drabek).
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Szkolenie z zasad obsługi programu Excel - mgr Arleta Majcherek, mgr Sylwia Kalicka, mgr
Dominika Barczyk, mgr Danuta Ostrowska, mgr Anna Hapeta, mgr Danuta Losa, mgr Sylwia
Gondek, dr Iwona Blicharska, mgr Aldona Grabiańska, mgr Gabriela Kuźniewska, mgr Krystyna
Łabanowicz
Inne:
Udział w pracach Komisji ds. UKD Biblioteki Narodowej - mgr Izabela Wielgus, mgr Anna
Śpiechowicz.
Udział w spotkaniach zespołu BUŚ i AE ds. budowy CINiBA - mgr Anna Śpiechowicz, mgr Arleta
Majcherek
Targi Książki. Kraków, 04.11.2010
Międzynarodowe Targi Książki. Warszawa, 20.05.2010
Udział w szkoleniu -Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością - szkolenie akredytowane
dzialanie 3.1 Projektu „Stawiamy na JAKOŚĆ w Zarządzaniu II” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie
8.1.1-Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw. Mgr inż.
Andrzej Koziara, mgr Małgorzata Waga- 28.08. - 10.10. 2010 r.
Szkolenie zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu Pełnomocnika.
Udział w przedsięwzięciach, komisjach, i zespołach o zasięgu ogólnopolskim.
•
•
•

Ogólnopolski projekt finansowany w ramach funduszy europejskich NUKAT - Autostrada
Informacji Cyfrowej. Osoba odpowiedzialna za współpracę - mgr Anna Śpiechowicz.
Zespół ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej Biblioteki Narodowej - mgr Anna
Śpiechowicz, mgr Izabela Wielgus.
Zespół Koordynacyjny ds. Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT mgr Anna Śpiechowicz.

PUBLIKACJE
•

•

•
•
•

Zaawansowane modele informatyczne na przykładzie wdrożenia i wykorzystania kartoteki
haseł wzorcowych w bibliotekach użytkujących Zintegrowany System Biblioteczny
PROLIB / Andrzej Koziara, Anna Śpiechowicz // W: Biblioteka, książka, informacja i
Internet 2010: praca zbiorowa. - Lublin: Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
UMCS, 2010.
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - nowoczesny model udostępniania
zasobów. /Mgr Małgorzata Waga, mgr Anna Śpiechowicz, mgr inż. Andrzej Koziara// W:
Biblioteka, książka, informacja i Internet 2010: praca zbiorowa. - Lublin: Instytut
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, 2010.
Dorobek naukowo-badawczy bibliotekarzy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jako
element komunikacji społecznej / Maria Kycler, Bogumiła Warząchowska // Nowa Bibl. Nr 2 (2010), s. 119-145.
Chopina portret duszy z melancholią w tle / Jadwiga Sebesta // Res Humana. - R. 19, 2010
nr 106, s. 34-37.
Pedagogia odpowiedzialności Jana Pawła II w kontekście dialogu katolickiego-żydowskiego
/ Jadwiga Sebesta // W: „Semper In altum”. Zawsze wzwyż. Red. Jan Zimny, Nella,
Nyczkało. - Stalowa Wola: Wydaw. Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL. - 2010, s. 187200.
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Bruno Arndt (1874-1922) - mędrzec z Bytomia, tropiciel fałszu i ułudy: szkic do biografii i
twórczości / Jadwiga Sebesta // Z tej Ziemi. Śląski Kalendarz Katolicki. - 2011, s. 103-115.
Sentymentalizm w Credo Ślązaka / Jadwiga Sebesta // Z tej Ziemi. Śląski Kalendarz
Katolicki. - 2010, s. 152-159.
Ciernista miłość Clary Schumann / Jadwiga Sebesta // Twoja Muza. - 6 (2010), s. 20-21.
Skąd ten smutek, Monsieur Chopin? / Jadwiga Sebesta // Twoja Muza. - 3, czerwiec/lipiec
2010, s. 10-11.
Pożeranie ukochanej osoby - wpływ dramatycznych przeżyć z dzieciństwa na muzykę
Mahlera / Jadwiga Sebesta W // Twoja Muza 5 (42), październik/listopad 2010, s. 25-26.
Bibliometryczna analiza czasopism naukowych w dziedzinie nauk społecznych / Aneta
Drabek. - Toruń: Dom Wydawniczy Duet, 2010. - 177 s.
Czasopisma elektroniczne w komunikacji naukowej i społecznej / Aneta Drabek // W:
Biblioteki szkół wyższych w społeczeństwie wiedzy: uwarunkowania i wybrane
zagadnienia. - Katowice: STUDIO NOA, 2010. - T. 1: Konteksty i uwarunkowania. - s. 83105.
Indeksy cytowań jako narzędzie diagnozy stanu nauki / Aneta Drabek // W: Biblioteki szkół
wyższych w społeczeństwie wiedzy: uwarunkowania i wybrane zagadnienia. - Katowice:
STUDIO NOA, 2010. - T. 1: Konteksty i uwarunkowania. - s. 150-171
Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego dla ŚBC / Małgorzata Waga, Aneta Drabek // Gaz.
Uniw. (Katowice). - 2010, nr 8, s. 24-25.
http://www.gu.us.edu.pl/node/262561
Możliwości wykorzystania bazy „Arianta” na przykładzie bibliotekoznawstwa i informacji
naukowej / Aneta Drabek, Arkadiusz Pulikowski // W: Zarządzanie informacją w nauce. Katowice: Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej, 2010. - s. 145-154.
Kulisy czasopism punktowanych / Grzegorz Racki, Aneta Drabek // Forum Akademickie. 2010, nr 12; http://forumakademickie.pl/fa/2010/12/kulisy-listy-czasopism-punktowanych/
Finansowanie budowy Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej/ Dariusz
Pawelec, Jadwiga Witek// (w druku)

W roku 2010 zorganizowano względnie skierowano na praktyki 18 osób: 15 bibliotekarzy i 3
studentów.
Bibliotekarze BUŚ oraz Bibliotek Specjalistycznych, którzy odbyli swoje praktyki specjalistyczne:
mgr Grażyna Razik - w Bibliotece AE oraz w Bibliotece Śl. Uniwersytetu Medycznego
mgr Małgorzata Kustra - w Bibliotece Śląskiej
dr Renata Mateusiak- w Bibliotece Śląskiej oraz w Bibliotece Śl. Uniwersytetu Medycznego
mgr Katarzyna Ossolińska- w Bibliotece Akademii Muzycznej oraz Bibliotece AE
mgr Mariusz Tomaszewski - w Bibliotece Śląskiej, Akademii Muzycznej oraz w Bibliotece
Śl. Uniwersytetu Medycznego
mgr Małgorzata Wocka (Biblioteka Filologiczna) - w Bibliotece Śląskiej oraz AE
mgr Elżbieta Kudelska (Oddz.BUŚ-Cieszyn) - w Książnicy Cieszyńskiej
mgr Gabriela Łącka (Biblioteka Teologiczna) -w Bibliotece Śl. Uniwersytetu Medycznego
mgr Ewa Strzelec (Biblioteka RTV) - w Bibliotece Wyższej Szkoły Mechatroniki w
Katowicach
Praktyki specjalistyczne w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego odbyły następujące osoby:
mgr Marta Kowalewska -Osada (Biblioteka Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku)
mgr Magdalena Achtelik - (Biblioteka Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku)
mgr inż. Dagmara Wolny - z Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach
mgr Kazimiera Cudak - z Biblioteki Akademii Ekonomicznej
mgr Małgorzata Kwiatkowska - z Biblioteki AE
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-

mgr Dorota Mucha - z Biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu

Praktyki studenckie zorganizowano dla następujących studentów:
Klaudia Pikuła (III rok historia WNS UŚ)
Monika Urbisz (III rok historia WNS UŚ)
Paulina Duda (III rok historia WNS UŚ)
II. Stan zbiorów-gromadzenie, uzupełnianie i opracowanie zbiorów.
Oddział prowadził obsługę zamówień prenumeraty czasopism i baz danych dla całej uczelni
zgodnie z Ustawą Prawa Zamówień Publicznych i Regulaminem Zamówień Publicznych oraz
zakup i opracowanie książek dla biblioteki głównej i zamiejscowych Oddziałów BUŚ. Ponad to
prowadzi nadzór merytoryczny nad pracą w systemie Prolib oraz koordynuje wszelkie działania
wykonywane w ramach współpracy z Narodowym Uniwersalnym Katalogiem Centralnym
NUKAT.
W roku sprawozdawczym odbyło się 20 posiedzeń Komisji ds. Kształtowania Zbiorów Biblioteki
Uniwersytetu Śląskiego. Sporządzono 58 protokołów zdawczo-odbiorczych na książki
przekazywane do Oddziału Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
1. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów.
Do Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego wpłynęło i zostało objętych ewidencją sumaryczną
12 832 wol. na kwotę 786 005,87 zł
Zakup
Ogółem wpłynęło: 8 382 wol. na kwotę 606 558,67 zł, w tym:
•
wydawnictw polskich: 7 405 wol. na kwotę 335 029,48 zł
•
wydawnictw zagranicznych: 977 wol. na kwotę 271 529,19 zł
Fundusze
•
Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego: 8 332 wol. na kwotę 601 502,16 zł
•
Instytutu Fizyki: 10 wol. na kwotę 3 075,31 zł
•
Wydziału Biologii: 40 wol. na kwotę 1 981,20 zł
Wymiana
Ogółem wpłynęło: 2 017 wol. na kwotę 153 131,20 zł
Wysłano: 1 737 wol. na kwotę 62 050.80 zł, w tym:
wymiana krajowa:
•
otrzymano 1 103 wol. na kwotę 30 396,70 zł
•
wysłano 983 wol. na kwotę 36 529.00 zł
wymiana zagraniczna:
•
otrzymano 914 wol. na kwotę 122 734,50 zł
•
wysłano 754 wol. na kwotę 25 521,80 zł
Współpracowano z 212 instytucjami: 119 instytucjami zagranicznymi, 93 instytucjami krajowymi.
Dary
Ogółem wpłynęło: 1 502 wol. na kwotę 47 540,00 zł, w tym:
•
z instytucji polskich - 1 474 wol. na kwotę 45 377,00 zł
•
z instytucji zagranicznych - 49 wol. na kwotę 12 114,00 zł
Rozdysponowano:
•
do zbiorów BUŚ włączono: 1 232 wol. na kwotę 50 081,00 zł
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•
•
•

bibliotekom specjalistycznym przekazano: 157 wol. na kwotę 3 780,00 zł
na potrzeby wymiany przekazano: 132 wol. na kwotę 3 630,00 zł
do magazynu druków zbędnych przekazano: 45 wol.

Inne
Ogółem wpłynęło: 1 607 wol. na kwotę 87 620,39 zł, w tym:
•
egzemplarze obowiązkowe przekazane przez Dział Wydawnictw Uniwersytetu
•
Śląskiego 670 wol. na kwotę 19 960,00 zł
Magazyn Wydawnictw Uniwersytetu Śląskiego przeznaczonych dla Sekcji Wymiany
•
pobrano: 2 124 wol. na kwotę 63 715,00 zł (RW)
Ważniejsi kontrahenci:
•
A.B.E Marketing. Przedstawicielstwo w Gliwicach
•
Kubicz. Wydawnictwa Importowane we Wrocławiu
•
International Publishing Service (IPS) w Warszawie
•
P&W w Łodzi
•
Firma Starkmann w Londynie
•
Księgarnia “Slavica” w Warszawie
Księgarnie:
•
Księgarnia firmowa wydawnictwa PWN w Krakowie, w Katowicach (od X.2009)
•
Księgarnia Facultas Iuridica w Katowicach
•
Księgarnia „Wolne Słowo” w Katowicach
•
Księgarnia „Nauka” w Katowicach
•
Księgarnia „Liber” w Katowicach
•
Księgarnia „Nowela” w Poznaniu
•
Antykwariat „Bibliofil” w Krakowie
Hurtownie:
•
Firma Księgarska Wiesława Juszczaka w Łodzi
•
Hurtownia „Bibliofil” w Łodzi
Przedstawiciele wydawnictw:
•
Firma „Tamam”. Tomasz Pączek
•
Przedstawicielstwo wydawnictwa „Wolters Kluwer Polska” we Wrocławiu
•
Wydawnictwo Prawnicze „LexisNexis”. Regionalne Biuro Handlowe w Katowicach
•
Wydawnictwo Literackie. Piotr Bartula w Krakowie
•
Dariusz Filar w Krakowie
Ponadto składano zamówienia bezpośrednio u wydawców, a także w księgarniach internetowych.
Przygotowano do umieszczenia na stronie www biblioteki 89 opisów ciekawych książek z nowości.
Do każdego opisu bibliograficznego przygotowano krótki opis książki w j. angielskim lub
niemieckim.
Zorganizowano 2 wystawy książek zagranicznych:
•
20-24 IV.2010 Wystawa Firmy ABE Marketing
•
22-24.XI.2010 Wystawa Firmy IP
Prenumerata: czasopisma, bazy i konsorcja zagraniczne dla UŚ - 1.176.850,85 zł, w tym:
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•
•
•
•
•

czasopisma z krajów Europy Zach. i USA
(w tym 120 połączeń on-line)
czasopisma z krajów Europy Wschodniej
czasopisma on-line
bazy on-line zagraniczne
konsorcja zagraniczne

584.917,39 zł

- 252 tytuły

55.769,97 zł
12.852,29 zł
497.012,91 zł
26.298,29 zł

- 50 tytułów
- 2 tytuły
- 19 tytułów
- 1 tytuł

Rozliczenie prenumeraty UŚ z podziałem na źródła finansowania:
1.
czasopisma zagraniczne + czasopisma on-line (Europa Zach., Wsch. i USA):
•
badania statutowe:
599.135,37 zł
•
dotacja Rektora:
54.404,28 zł
653.539,65 zł
2.
zagraniczne bazy danych (bazy on-line):
•
badania własne:
413.864,07 zł
•
badania statutowe:
50.756,74 zł
•
dotacja Rektora:
32.392,10 zł
497.012,91 zł
3.
konsorcja:
•
badania statutowe:
10.403,18 zł
•
dotacja Rektora:
15.895,11 zł
26.298,29 zł
RAZEM:
1.176.850,85 zł
Wyraźnie spada liczba tytułów czasopism drukowanych zwłaszcza zagranicznych. W prenumeracie
2010 r. nabyto 302 tytuły czasopism zagranicznych drukowanych oraz dostęp do 25 689 tytułów
czasopism elektronicznych poprzez prenumerowane pełnotekstowe bazy i serwisy elektroniczne.
Oferta polskich czasopism naukowych to głównie ich wersja drukowana, w 2010 r.
zaprenumerowano 731 tytułów czasopism polskich drukowanych.
BUŚ jako Realizator w/w zakupów zostały przygotował następujące postępowania w zakresie
zamówień publicznych:
3 przetargi nieograniczone (w tym: 2 na prenumeratę czasopism polskich, 1 na prenumeratę
czasopism zagranicznych). Dwa postępowania zakończyły się podpisaniem umowy, jedno
unieważniono z powodu braku ważnych ofert,
15 postępowań poza Ustawą, wszystkie zakończyły się podpisaniem umowy,
podpisano 6 umów licencyjnych oraz 5 umów w ramach konsorcjów.
2. Opracowanie zbiorów
1.Stan zbiorów
Stan bazy systemu Prolib w odniesieniu do BUŚ:
W roku 2010 przybyło:

BUŚ

Ilość sporządzonych lub Ilość opracowanych i
zmodyfikowanych
dostępnych
przez
opisów bibliograficznych OPAC
egzemplarzy

Ilość nie opracowanych
(wprowadzonych
na
zasób)
egzemplarzy

32.225

12.553

27.136
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Od 1998r od początku istnienia bazy systemu Prolib:

BUŚ

Ilość sporządzonych lub Ilość opracowanych i
zmodyfikowanych
dostępnych
przez
opisów bibliograficznych OPAC
egzemplarzy

Ilość nie opracowanych
(wprowadzonych
na
zasób)
egzemplarzy

202.149

99.588

230.790

W roku sprawozdawczym zinwentaryzowano:
Rodzaj zbiorów w j. Przybyło Kupno*
Dary
inw.

Inne

Stan
Wykreślon księgozbioru
o z inw.
na dzień
31.12.2010 r.

Wymiana

Łącznie: książki i
wydawnictwa ciągłe 12 118
nieregularne

7 595

1 553

1 366

1 604

21 997

381 595

Starodruki

45

1

-

-

44

-

612

Rękopisy

-

-

-

-

-

-

14

Pomoce dydaktyczne -

-

-

-

-

-

33

Dokumenty
elektroniczne

17

1

9

7

-

-

228

DŻS-y

-

-

-

-

-

-

2

Kartografia

10

1

9

-

-

-

1 691

Filmy
Dokumenty
dźwiękowe

3

-

3

-

-

-

351

-

-

-

-

-

60

229

Mikroformy

-

-

-

-

-

-

38

Grafika

-

-

-

-

-

-

469

RAZEM

12 193

7 598

1 574

1 373

1 648

22 057

385 262

Skrypty

872

865

7

-

-

917

14 035

13

1 661

870

112

276

403

617

20 600

Czasopisma
* zawiera również prenumeratę
2. Opracowano formalnie:
W 2010 r.
Zwarte
Ciągłe
Nowości Stary zasób Nowości
(j. inw.)
(j. inw.)
(j. inw.)

Pozostałe dokumenty
Stary zasób Nowości
Stary zasób
(j. inw.)
(j. inw.)
(j. inw.)

Razem

12 066

1457

16 715

2 501

497

194

-

W 2009r
12 534
18 410*
439
1401
607
33 391
* w 2009 r. w pracach związanych z opracowaniem retrospektywnym uczestniczyli również
pracownicy Oddziału Udostępniania i Informacji Naukowej
3. Opracowano rzeczowo (hasła przedmiotowe + klasyfikacja UKD):
W 2010 r.
Zwarte
Ciągłe
Nowości Stary zasób Nowości
(j. inw.)
(j. inw.)
(j. inw.)

Pozostałe dokumenty
Stary zasób Nowości
Stary zasób
(j. inw.)
(j. inw.)
(j. inw.)

Razem

11 847

895

15 906

2 771

199

194

-

W 2009r
11 534
14 350*
472
1 287
419
73
28 135
* w 2009 r. w pracach związanych z opracowaniem retrospektywnym uczestniczyli również
pracownicy Oddziału Udostępniania i Informacji Naukowej
4. Opisy bibliograficzne i hasła khw wprowadzone przez bibliotekarzy Uniwersytetu Śląskiego do
katalogu centralnego NUKAT oraz skopiowane z katalogu do bazy UŚ:
*W roku 2010
Opisy
bibliograficzne Hasła KHW
wprowadzone
wprowadzone

Opisy
bibliograficzne
skopiowane do bazy UŚ

10 583

33 815

8 242

*Od 2002r. tj. od początku istnienia katalogu NUKAT
Opisy bibliograficzne
wprowadzone

Hasła KHW
wprowadzone

Opisy
bibliograficzne
skopiowane do bazy UŚ

52 424

55 653

177 796
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*Ze względu na sposób gromadzenia danych w katalogu centralnym NUKAT nie ma możliwości
sporządzenia zestawienia z rozbiciem na poszczególne biblioteki UŚ.
Z uwagi na znaczący wkład BUŚ oraz wysokie kwalifikacje zawodowe bibliotekarzy
uczestniczymy w pracach komisji i zespołów ogólnopolskich:
•
Ogólnopolski projekt finansowany w ramach funduszy europejskich NUKAT - Autostrada
Informacji Cyfrowej. Osoba odpowiedzialna za współpracę - mgr Anna Śpiechowicz.
•
Zespół ds. Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej Biblioteki Narodowej - mgr Anna
Śpiechowicz, mgr Izabela Wielgus.
•
Zespół Koordynacyjny ds. Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT - mgr
Anna Śpiechowicz.
W 2010 r. w związku z przygotowaniem księgozbioru do CINIBA zespół bibliotekarzy był
zaangażowany w realizację zadań do przeprowadzki. W ramach projektu MOK Dostosowanie systemu zarządzania zbiorami do nowoczesnego modelu otwartych kolekcji
dziedzinowych - MOK w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego i Bibliotece Głównej Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach w 2010 roku Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego zrealizowała
następujące zadania:
1

Utworzono rekordy bibliograficzne w formacie MARC21 w
700 opisów
Katalogu Centralnym NUKAT

2

Utworzono rekordy egzemplarza wraz z przygotowaniem i
12 000 egz.
obróbką techniczną zbiorów

3

Ustalono sygnatury dla zbiorów przeznaczonych do wolnego 105 000 opisów
dostępu
(136 000 egz.)

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Działania 8.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego Priorytet VIII. Infrastruktura edukacyjna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
III. Działalność informacyjna i udostępnianie zbiorów.
W związku z inwestycją CINIBA, a także intensywna promocja projektu wzrasta zainteresowanie
już istniejącą ofertą usług BUŚ. Ponad, to proponujemy czytelnikom testowanie urządzeń, które
znajda się w CINIBA np.; kioski internetowe.
Informatorium.
Liczba czytelników korzystających z Informatorium - 18.300 osób, w tym: Studenci: 17.010,
Pracownicy UŚ: 206, Inni: 1084. Liczba stanowisk komputerowych dla czytelników - 35.
Niektóre dane statystyczne:
informacja dotycząca lokalizacji poszukiwanych źródeł - zlokalizowano 1502 pozycje
bibliograficzne, w tym 543 czasopisma i 959 książek, zawartych w 338 kwerendach. Dane
przekazywane są do Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
kwerendy dotyczące szczegółowych poszukiwań literaturowych - 8, analizy cytowań - 14
(kwerendy na zlecenie pracowników UŚl - 4, innych instytucji naukowych - 10).
serwis „Zapytaj bibliotekarza” - 250 zapytań.
serwis „Zaproponuj książkę” - 101 propozycji
lista wysyłkowa nowości: rozesłano 11 informacji o nowościach w zasobach elektronicznych.
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Wykorzystanie baz danych, czasopism i książek elektronicznych
W roku 2010 udostępnialiśmy 57 baz danych, z tego 49 zagranicznych, 8 polskich, w tym 3 bazy
tworzone przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego.
Wszystkie funkcjonujące w naszej sieci bazy danych i serwisy czasopism elektronicznych, a także
linki do źródeł w wolnym dostępie rozpowszechniane są w trybie online oraz systemie OneLog.
Statystykę wykorzystania zagranicznych baz danych przedstawia poniższa tabela:
Wykorzystanie baz danych Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w 2010 r.
Bazy zagraniczne

On-line
ilość logowań ilość przeszukań

OneLog FullText

Academic Search Complete (EBSCO)
Agricola (EBSCO)
Analytical Abstracts
Anne Philologique
Allgemeine Kuenstler Lexikon
Bazy RSC (5)
Beilstein/Gmelin
BIOSIS/Biological Abstracts (2004)
Business Source Complete (EBSCO)

9550
1560
1147
1903
2009

27418
6439
2026
15911
611
5749

2134
529
231
28
23
99
2593
346
237

15367
2288

ERIC (EBSCO)
Georef (EBSCO)
Georef in Process (EBSCO)
Green File (EBSCO)
Health Source CE (EBSCO)
Health Source Nursing (EBSCO)
IBZ
Image Collection (EBSCO)
INIS
INSPEC/ICM
INSPEC/OVID
ISSN
Journal Citation Reports SE + SSE
Library Inf. Science Abst. (EBSCO)
LISA
MasterFILE Premier (EBSCO)
MathSciNet
MEDLINE (EBSCO + WoK)
MLA Directory (EBSCO)
MLA International Bibliography (EBSCO)
Newspaper Source (EBSCO)
Philosophers Index (EBSCO) I-III
PsycARTICLES
PsycINFO (EBSCO)
Regional Business News (EBSCO)
Science Citation Index (Web of Science)
Science Citation Index Expanded (ICM)
Scopus
ULRICH’S

1310
1124
980
1034
1067
1168
356
8388
197
718
179
1090
1480
1290
1638
1040
1406
1088
357
770
571
989
2887
3969
6032
94

5604
5112
3916
4158
4221
4512
508
19618
11991
2640
272
4164
1629
4571
7009
4330
6695
4463
1196
3524
3022
3853
20786
16162
17991
208

135
49
12
87
77
13
13
94
906
81
99
75
199
473
355
18
137
70
46
293
220
20
3324
1318
45

99
159
718
144
1579
5
16

WBIS Online
Westlaw International
Razem:

57 391
On-line

Ważniejsze bazy polskie

220 309

45
611
15 035

ilość logowań ilość przeszukań

Bazy Biblioteki Narodowej
Legalis
Lex Intranet
Lex Polonica
Razem:

-

-

20 359

OneLog FullText
2192
16832
22775
5855
47654

-

SUMA:
W systemie OneLog w roku 2010 zarejestrowaliśmy 206 nowych pracowników naukowych i
doktorantów i 816 studentów UŚ. W sumie z systemu OneLog korzystało 1526 osób.
Zarejestrowaliśmy 78 942 logowania do systemu OneLog.
Wykorzystanie czasopism elektronicznych w obrębie sieci Uniwersytetu Śląskiego w serwisach,
które umożliwiają wygenerowanie statystyki przedstawiono w tabeli. Wyodrębniono wykorzystanie
czasopism z Listy A-Z, na której zgromadzone są wszystkie posiadane przez BUŚ czasopisma
elektroniczne - konsorcyjne, z prenumeraty i w wolnym dostępie. Na liście czasopism
elektronicznych A-Z znalazło się 25 689 tytułów.
Wykorzystanie czasopism i książek elektronicznych (konsorcja i platformy niektórych wydawców)
w 2010 r.
Platforma, wydawca

Ilość logowań

Ilość przeszukań

Full Text

ScienceDirect(Elsevier)
ICM
ScienceDirect
(Elsevier)SDOL
Springer/ICM
SpringerLINK
EBSCOhost
CEEOL
Royal Soc. of Chemistry
AIP
APS
Ingenta
Science
Nature (OVID)
Nature (NGP)
Oxford University Press
Cambridge Univ. Press
Institute of Physics
WileyInterscience
Annual Reviews
Plant Cell + Plant Phys.
GSA

-

-

31858

19786

19595

59772

18628
2026
753
125
-

175636
3684
1862
1769
2682
2468
351
120
146

8628
21437
21439
4631
3224
1884
9365
162
781
733
669
3477
186
1586
3628
424
4036
453

957
-
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Emerald
Int.Tables of Crystallogr.
Razem:
Lista A-Z
ibuk
* liczba otwartych stron

41522

2364
210677

143
368
178884

5541
1241

32686
-

84662*
5614*

W statystyce podano dane z platform, których statystyka była dostępna i wskazywała na
zainteresowanie użytkowników. Statystyka International Tables of Crystallography obejmuje okres
od zakupu tej pozycji X -XII 2010.
W 2010 r. w serwisach odnotowano 41 522 logowania, 210 677 przeszukań, 178 884 Full Text.
W 2009 r. w serwisach odnotowano 38 662 logowań, 158 804 przeszukania, 163 092 Full Text.
W roku 2010 kontynuowano udostępnianie książek elektronicznych na platformie ibuk. Zbiór ten
był sukcesywnie uzupełniany i na koniec roku mieliśmy:
204 pozycje: - 1241 logowania, 5 614 przeczytanych stron.
W 2009 r. - 157 pozycji - 932 logowania, 6 941 przeczytanych stron.
Bazy danych opracowywane przez OIN:
● Bibliografia dorobku pracowników Uniwersytetu Śląskiego
Wprowadzono do bazy 4 038 nowych rekordów - 3 859 rekordów bibliograficznych i 179 rekordów
osobowych, z czego 2 926 rekordów wprowadzili pracownicy BUŚ, 1 112 rekordów wprowadzili
pracownicy bibliotek wydziałowych
● Polska Literatura Humanistyczna (ARTON) - bibliometryczna baza cytowań literatury
humanistycznej (czasowo zawieszona)
Zawartość bazy to 10 445 rekordów bibliograficznych oraz 177 558 opisów cytowań.
W roku 2010 wprowadzono do bazy 314 rekordów bibliograficznych i 7 084 opisy cytowań.
Wszystkie rekordy wprowadzone zostały przez Uniwersytet Śląski.
● ARIANTA. Naukowe i fachowe czasopisma polskie. Baza opracowywana przez dr Anetę Drabek
z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego i dra Arkadiusza Pulikowskiego z Instytutu
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UŚ. Obecnie baza zawiera 2 664 rekordy, w roku 2010
dodano 355 tytułów.
Digitalizacja zbiorów
Śląska Biblioteka Cyfrowa. W roku 2010 wprowadzono do ŚBC 106 pozycji: w BUŚ 34 pozycje (5
496 stron), w Wydz. UŚ 29 pozycji (7 770 stron) oraz 37 doktoratów (8 595 stron), umieszczono i
wycofano po interwencji autorów 6 doktoratów (1 193 strony).
Digitalizacja (projekt dla osób niepełnosprawnych)
Zdigitalizowano w ramach projektów dla niepełnosprawnych 1 146 publikacji (241 561 stron).
Wydawnictwa, wystawy, strona domowa (WWW), inne akcje promujące BUŚ
Wydawnictwa informacyjne, przewodniki dla użytkowników:
„Informator dla czytelników” - 1 aktualizowane wydanie„Elektroniczne źródła informacji” - 2
wydania poprawiane i uzupełniane
„Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego” - informator dla studentów I roku, powielono w ilości 600
egzemplarzy.
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Opracowano nowe, zmienione ulotki tematyczne: Bazy danych. Nauki matematyczno-przyrodnicze
/Bazy danych. Nauki społeczne/ Bazy danych. Nauki humanistyczne / Bazy danych. Czasopisma.
Książki elektroniczne.
Opracowano wersje elektroniczną szkolenia bibliotecznego - e-learning (wstępny projekt)
Wystawy tematyczne:
Emigracja PL (J. Witek, J. Sebesta),
Pojmowanie piękna (J. Witek, A. Robakowska),
e-learning BUŚ (T. Zięba, A. Adamczyk),
Budowa CINiBA w obiektywie (M. Smyłła, J. Witek, T. Zięba),
Tabu - bez tabu (J. Witek, A. Robakowska),
Serwis WWW opracowywany przez bibliotekarzy BUŚ.
Liczba odwiedzin na stronie WWW BUŚ w 2010 r.: 573 068 wersja polska (w sumie od początku
funkcjonowania nowej strony tj. od 2008 r.: 1 456 179), 43 657 wersja angielska (w sumie od 16
listopada 2009 r. czyli od początku funkcjonowania strony 47 258).
Udostępnianie prezencyjne - czytelnie.
Czytelnie na bieżąco udostępniały zbiory, aktualizowały księgozbiory, a także prowadziły selekcję
zbiorów pod kątem CINiBA.
Wyposażenie sprzętowe i liczba miejsc:
Czytelnia Ogólna i Czasopism - 42 miejsca, 12 stanowisk komputerowych oraz 1 stanowisko
do samodzielnego skanowania.
Czytelnia Matematyczna - 34 miejsca, 6 stanowisk komputerowych oraz kserograf.
Czytelnia Chemiczna - 29 miejsc, 6 stanowisk komputerowych.
Stan zbiorów: Nazwa czytelni
Czytelnia Ogólna
Czytelnia Matematyczna
Czytelnia Chemiczna
RAZEM

2010 r.
13 445 wol.
12 237 wol.
7 199 wol.
32 881 wol.

2009 r.
13 172 wol.
12 256 wol.
7 086 wol.
32 514 wol.

W 2010 r. z łącznie wszystkie czytelnie BUŚ odnotowały 50 273 odwiedzin. Udostępniano
księgozbiór podręczny oraz pozycje z magazynu.
Pracownia Zbiorów Specjalnych
Udostępnianie zbiorów
Ze zbiorów skorzystało 187 czytelników, w tym 11 pracowników naukowych, 176 studentów.
Udostępniono ok. 2 000 wol. z księgozbioru podręcznego. Ze zbiorów magazynowych
udostępniono122 pozycje.
Księgozbiór podręczny i niektóre zbiory specjalne (kartografia, mikroformy) udostępniano również
w Czytelni Ogólnej.
Zbiory specjalne
Przyjęto i opracowano 127 prac doktorskich, których zbiór do 31.12.2010 r. obejmuje 3.121
dzieł.
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-

Stan księgozbioru zabezpieczonego „W” na dzień 31.12.2010 (bez księgozbioru
Żuławskiego) wynosi 2 150 książek.

Księgozbiór Pracowni
Stan księgozbioru podręcznego Pracowni Zbiorów Specjalnych na dzień 31.12.2010 r. wynosi
około 8.000 pozycji.
Uwaga:
Dane ilościowe dotyczące zasobów Pracowni Zbiorów Specjalnych (czytelni i magazynu „W”) są
wartościami przybliżonymi z uwagi na reorganizację księgozbioru, wycofywanie książek do
magazynu, przenoszenie druków do roku 1950 z czytelni do magazynu zbiorów zabezpieczonych „W”).
W roku sprawozdawczym między innymi dokonano:
selekcji księgozbioru podręcznego - wycofanie książek do magazynu,
selekcji - ubytkowania zbiorów niekonwencjonalnych (kursy językowe- kasety)
wprowadzania na zasób inwentarzowy 950 opisów książek (głównie księgozbiór „W”);
uzupełnienia i aktualizacji informacji w opisach inwentarzowych (uwagi dla czytelnika) 1000 opisów.
Działalność informacyjna i dydaktyczna
Przeprowadzono 21 pokazów i zajęć dydaktycznych dla studentów UŚ (prowadząca M.
Smyłła):
17 pokazów prezentujących książkę jako dzieło sztuki dla studentów filologii polskiej,
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, historii;
4 zajęcia dydaktyczne dla studentów historii sztuki dotyczące zbiorów bibliotecznych,
poszukiwania informacji w zasobach internetowych, posługiwania się bibliografiami
oraz bazami danych przydatnymi historykowi sztuki dostępnymi w BUŚ.
Przeprowadzono 2 prezentacje zbiorów specjalnych dla młodzieży (wycieczki)
W ramach Nocy Naukowców odbyły się 2 spotkania na których zaprezentowano cenne i
rzadkie książki ze zbiorów Pracowni Zbiorów Specjalnych.
W zakresie działalności informacyjnej udzielano odpowiadano na zapytania (biblioteczne,
bibliograficzne i rzeczowe) kierowane drogą telefoniczną, listową, mailową oraz
bezpośrednio przez czytelników. Wykonano kwerendy tematyczne dla pracowników
naukowych UŚ oraz instytucji naukowych nie związanych z UŚ.
Wypożyczalnia
Czytelnicy składali zamówienia na dokumenty drogą elektroniczną - poprzez OPAC oraz poprzez
zdigitalizowany katalog kartkowy (305 zamówień). W 2010 r. zarejestrowano w bazie 2 000
nowych czytelników (spadek związany między innymi z uruchamianiem kolejnych wypożyczalni
wirtualnych w bibliotekach specjalistycznych), a 3 919 czytelnikom uaktywniono konto w BUŚ.
Usunięto z bazy 3 482 czytelników.
Ogólny stan czytelników bazy PROLIB (wszystkich wypożyczalni elektronicznych) według statusu
czytelnika na dzień 8.01.2011
Studenci UŚ
Student UŚ studiów podyplomowych
Student innej uczelni
Doktorant UŚ
Doktorant innej uczelni

26.959
550
540
1.259
30
20

Pracownik Biblioteki
Oddział
Pracownik naukowy
Pracownik zwykły
Emeryt UŚ
Kaucja
Oddział w Rybniku
Biblioteka Brytyjska
Biblioteka Niemiecka
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Ogółem

170
31
1.602
552
88
250
12
349
37
20
32.449

STAN BAZY CZYTELNIKÓW Z KONTEM AKTYWNYM W BUŚ
(według statusu czytelnika)
Student UŚ (Student UŚ+ Student Mat.-Fiz.-Chem.)
Student UŚ studiów podyplomowych
Student innej uczelni
Doktorant UŚ
Doktorant innej uczelni
Pracownik Biblioteki
Oddział
Pracownik naukowy
Pracownik zwykły
Emeryt UŚ
Kaucja
Student MIS
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
Biblioteka Brytyjska
Ogółem

10.086
139
436
776
28
133
18
953
329
67
249
50
20
2
13.286

Z podanej liczby 13.342 czytelników posiadających konto aktywowane w BUŚ, czytelnicy aktywni
(którzy dokonali przynajmniej jednego wypożyczenia, zwrotu lub prolongaty) stanowią ilość 11
045 osób.
W 2010 r. w Wypożyczalni Miejscowej BUŚ odnotowano 91 960 odwiedzin czytelników.
Wypożyczono 118 243 woluminy, prolongowano w sposób tradycyjny 35 859 woluminów,
przyjęto 119 500 woluminów książek.
Nie zrealizowano 129 zamówień. Czytelnicy nie odebrali 6 145 zamówień.
Podpisano 415 kart obiegowych studentów niezarejestrowanych w Bibliotece Uniwersytetu
Śląskiego.
W 2010 r. wysłano 400 upomnień.
Do kasy Uniwersytetu Śląskiego odprowadzono za:
Kary (nieterminowy zwrot, książki zagubione)
Kaucja
Wpisowe (duplikaty i za założenie konta)
Ogółem:

72.409 zł
18.300 zł
1.820 zł
92 529 zł
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WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA
W roku sprawozdawczym wysłano ogółem 1706 zamówień, z czego zrealizowano 1447.
ilość zamówień
wysłane
zrealizowane

biblioteki krajowe
1046
888 + 11*

biblioteki zagraniczne
660
559 + 33*

niezrealizowane
158
101
* zamówienia wysłane w roku 2009, a zrealizowane w roku sprawozdawczym

razem
1706
1447
44*=1491
259

+

Z bibliotek krajowych i zagranicznych sprowadzono ogółem 1491 publikacji, w tym:
sprowadzono
druki zwarte
kserokopie
mikrofilmy
skany
pliki
dary
ogółem

biblioteki krajowe
biblioteki zagraniczne
431+ 7*
410+26*
262 (3600 stron) + 84 (913 stron)+4* (33
3*(102 stron)
strony)
10
43 (452 stron)
1 (6 stron))+1* (10
stron)
141 (1960 stron) + 1* 64 (1132 stron) + 2*
(18 stron)
(18 stron)
1
888 + 11*
559+33*

razem
841+ 33*
346 (4513 stron)+ 7*
(135 strony)
10
44 (458 stron) + 1*
(10 stron)
205 (3092 strony)+ 3*
(36 stron)
1
1447+ 44*=1491

Z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej korzystało 286 czytelników, w tym:
doktoranci - 44, studenci - 175, pracownicy - 65, emeryci - 1, inni - 1
Współpracowano z 238 instytucjami.
Usługi prowadzone przez Wypożyczalnię są odpłatne. W roku sprawozdawczym pobrano gotówkę
w wysokości 13.626,70 zł, z funduszy instytutowych 6853,90 zł
W 2010 roku z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej korzystało 190 instytucji krajowych i
zagranicznych. Zrealizowano 1201 zamówień, w tym:
zrealizowano
druki zwarte
kserokopie
skany
pliki
ogółem

biblioteki krajowe
823 +192**
55 (689 stron)
108 (1212 strony)
15 (134strony)
1193

biblioteki zagraniczne
6
2 (24 strony)
8

razem
1021
55 (689 strony)
108 (1212 strony)
17 (158 strony)
1201

** zamówienia online bibliotek posiadających kartę biblioteczną
MAGAZYN
Do magazynu zwartego wpłynęło z Oddziału Gromadzenia, Uzupełniania i Opracowania Zbiorów
12 277 jednostek ewidencyjnych.
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Roczne zestawienie dokumentów wydanych i zwróconych (metodą komputerową i tradycyjną) z
podziałem na poszczególne agendy biblioteki
2009

2010

Miejsce odbioru

Wydanie

Zwrot

Wydanie

Zwrot

BUŚ wypożyczalnia
BUŚ czytelnia
chemiczna
BUŚ czytelnia
matematyczna
BUŚ czytelnia
ogólna
Pracownia zbiorów
specjalnych
Brak historii
Metoda tradycyjnarealizacja do czytelń
Książki wycofane i
wprowadzane do
księgozbiorów
podręcznych
Dokumenty
przekazane do
opracowania
Ogółem

125.979

124.400

122.539

125.138

48

94

77

116

85

113

98

93

5053

6379

5281

5978

9

93

35

41

2763

1358

2457

1394

817

817

1028

1028

2655

666

1074

452

7355

7230

5830

5830

144.764

141.150

138.419

140.070

Realizacja zamówień na czasopisma: 5725 wol.
Nie zrealizowano 30 zamówień (dokumenty zamawiane z katalogu kartkowego, a przeznaczone do
korzystania na miejscu).
Inne prace:
Zmieniono lokalizację i przeznaczenie dokumentu dla 1650 wol.
Wydrukowano i oklejono paskami kodowymi 5512 wol.
W wyniku selekcji wynikającej z Zarządzenia Dyrektora BUŚ w okresie od 1 maja do końca
roku wyselekcjonowano i zubytkowano z magazynu 18.979 wol. (zniszczone, zaczytane,
zagubione, zdezaktualizowane itp.
Wyselekcjonowano i ubytkowano z magazynu 917 wol. skryptów (zniszczone, zaczytane,
zagubione, zdezaktualizowane itp.).
Usunięto ze zbiorów magazynowych 28 tytułów czasopism, których biblioteka nie
przechowuje.
Oprawiono 1222 vol., w tym: usługa zewnętrzna - 960 wol., własna introligatornia - oprawa
połączona z reperacją -262 wol.
Reparacji bieżącej poddano 592 wol.
Przekazano do dezynfekcji w komorze fumigacyjnej 160 mb dokumentów
Dokonano koniecznych przemieszczeń księgozbioru w magazynach, a także poza nimi.
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Inne oddziały BUŚ
Biblioteka i Czytelnia Brytyjska.
1.

Zbiory

Stan na 31.12.2010 r. księgozbiór: 8 684 wol. i 1 700tyt.mat.audio/video
Biblioteka otrzymywała 4 tytuły czasopism, których prenumeratę nadal opłacało British Council.
Natomiast księgozbiór został powiększony o wydawnictwa zwarte otrzymane gratis od
zaprzyjaźnionego polskiego dystrybutora wyd.brytyjskich(materiały do ELT oraz powieści,
nominowane do Booker Prize 2010) a także dzięki licznym darom od naszych czytelników
(zarówno powieści jak i mat. audiowizualne).
2.

Opracowanie

Zbiory są skatalogowane w systemie ALICE, obowiązującym w bibliotekach sieci British Council
na całym świecie. Po licznych poprawkach na koniec roku 2010 katalog liczył 10 262 opisów.
3.

Udostępnianie

Cały księgozbiór pozostaje w wolnym dostępie do półek. Biblioteka czynna od poniedziałku do
piątku przez 30 godzin tygodniowo. Do użytku czytelników 5 stanowisk komputerowych z
dostępem do Internetu katalogów, zarówno ALICE jak i PROLIB. Z tej ostatniej możliwości
korzystają również studenci filologii polskiej.
Czytelnia: Czytelnię z 11 miejscami odwiedziło 980 osób. Biblioteka nie prowadzi statystyki
wykorzystanych czasopism oraz książek z księgozbioru podręcznego.
Wypożyczalnia: prowadzono prace nad tworzeniem rejestru n/czytelników w Prolibie
W 2010 r. do biblioteki należało 827 aktywnych czytelników z czego:
pracownicy naukowi wyższych uczelni
69 osób (34 spoza US)
studenci
265 osób (89 spoza US)
nauczyciele języka angielskiego
80 osób.
Czytelnicy spoza Uniwersytetu stanowili 70,8% wszystkich zapisanych (tj.586osób). Odnowienia
członkostwa dokonało 623 osoby(75,3% ogółu).
Roczna opłata członkowska wynosiła nadal: ulgowa: 10,-zł uczniowie i studenci US, 15,-zł studenci
innych uczelni, pełna oplata 20,-zł
Z tytułu opłat członkowskich do kasy Uniwersytetu wpłacono:7 320zl, od której to kwoty
odprowadzono VAT w wys.7% - tj.512.40 zł.
Od 1-go lutego 2006 - Zarządzeniem Dyrektora BUS zniesiono obowiązek wnoszenia opłaty
członkowskiej dla wszystkich pracowników US.
Na podstawie dziennych raportów statystycznych wypożyczeń, zapisów i odnowień członkostwa
wiadomo, że w roku sprawozdawczym 2010 dokonano ogółem 15 967 wypożyczeń wszystkich
materiałów: tekstowych, dźwiękowych i wizualnych.
4.

Działalność informacyjna, promocyjna i dydaktyczna

W 2010 r. planowano realizację projektów:
44. Konferencja IATEFL w Harrogate w Wielkiej Brytanii oraz Learn English Family - projekt
oryginalny British Council. Pierwsze wydarzenie odbywało się w okresie 7-11 kwietnia 2010,
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obrady poszczególnych sekcji były dostępne poprzez Internet, a bezpośrednio po ich zakończeniu
miały się w poszczególnych bibliotekach(w naszej również) odbywać spotkania nauczycieli języka
angielskiego z polskimi delegatami na tę konferencję. Niestety żałoba narodowa spowodowała
zmianę tych planów.
Drugi projekt - rozpoczęty w 2010 r. kontynuacja w 2011 r.:
pierwsze spotkanie dla rodziców małych dzieci uczących się angielskiego cieszyło się dużym
zainteresowaniem, w związku z czym planuje się kolejne w roku 2011.
Nieco zmalało zapotrzebowanie szkół na lekcje biblioteczne: w minionym roku odbyły się 4 lekcje
dla 110 uczniów szkół gimnazjalnych.
Ważnym wydarzeniem było udostępnienie nam przez British Council oryginalnej wersji filmu „The
Age of Stupid” - w pokazie przeznaczonym dla uczniów wzięło udział 20 osób, a w
ogólnodostępnym - 15 osób.
Biblioteka Niemiecka.
1.

Zbiory

Zbiory Biblioteki Niemieckiej są przekazywane bezpłatnie przez Instytut Goethego.
Rodzaj
zbiorów
w wol.

Przybyło
2010

Książki

264

68

Zbiory
specjalne:
mat.audiowizualne
/płyty CD,
DVD/

Czasopisma
Rodzaj wpływu
Dary

Kupno

Dary

Wymiana

Inne

264

Wykreślono
z
inwentarza
2010
594

Stan
na dzień
31,XII.
2010
5 149

68

727

784

Czasopisma krajowe

Czasopisma zagraniczne

Razem

---------------------------
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Dochody własne to opłaty z tytułu najmu, opłaty rekrutacyjne, opłaty za usługi kserograficzne itp.
W 2010 r. do kasy UŚ wpłacono kwotę 484,00 zł
Zbiory opracowywano w systemie Prolib.
2.

Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie prezencyjne:
- czytelnie
Ilość miejsc

Ilość odwiedzin

Ilość udostępnionych wol.

12

1 811

15 310
25

- wypożyczalnia
Ilość aktywnych czytelników
349

Ilość wypożyczonych
woluminów
2 048

Prolongaty
881

Zgodnie z Regulaminem Biblioteki Niemieckiej, z jej zbiorów mogą korzystać wszyscy
zainteresowani, m.in.: nauczyciele, młodzież szkolna, studenci uczelni, z którymi nie została
podpisana umowa, renciści, emeryci.
Rok 2010 jest w Bibliotece Niemieckiej rokiem przejściowym dla funkcjonowania elektronicznej
wypożyczalni, Od września pracownicy przygotowywali się do uruchomienia wypożyczalni
elektronicznej. Wypożyczanie zbiorów w systemie Prolib rozpoczęto w listopadzie.
- Udostępnianie wolny dostęp:
Ksiązki: 5 149 wol.
Zbiory audiowizualne: 784 j inw.
Czasopisma: 28 tytułów
W 2010 r. odnotowano 154 osoby spoza Uniwersytetu, które korzystały z czytelni.
Biblioteka jest otwarta dla czytelników 20 godz. w tygodniu.od wtorku do piątku.
3.

Kontrola zbiorów

Zgodnie z zaleceniem Instytutu Goethego, w Bibliotece przeprowadzono w lipcu i sierpniu
gruntowną selekcję księgozbioru. W wyniku przeprowadzonej selekcji wycofano 1 321 j. inw.-20%
ogółu zbiorów, w tym wszystkie kasety wideo i magnetofonowe.
4.

Działalność informacyjna i dydaktyczna

W lipcu, jak co roku Bibliotekę zwizytowała p. mgr Halina Niemirska, kierownik Centrum
Informacji Instytutu Goethego w Krakowie (merytoryczny zwierzchnik Biblioteki Niemieckiej).
Działalność Biblioteki została pozytywnie oceniona.
Z inicjatywy Instytutu Goethego we wrześniu w Bibliotece Niemieckiej odbyło się spotkanie, w
którym wzięli udział: Dyrektor BUŚ prof. UŚ dr hab. Dariusz Pawelec, oraz pracownicy Instytutu
Goethego w Krakowie: kierownik Działu językowego Christa Ganterer, koordynator Działu
językowego Renata Krajewska-Markiewicz, kierownik Centrum Informacji Halina Niemirska oraz
pracownicy Biblioteki Niemieckiej. Strony zgodziły się co do rozpoczęcia prac, związanych z
otwarciem Medioteki Języka Niemieckiego, której zbiory będą udostępniane w pomieszczeniu
Biblioteki Niemieckiej.
W październiku pracownicy Biblioteki przeprowadzali w poprzedniej siedzibie Medioteki w
Gliwicach szczegółową selekcję planowanych do przejęcia zbiorów.
W listopadzie Instytut Goethego przekazał ok. 600 jedn. inw. materiałów do nauki i nauczania j.
niemieckiego. Zbiory systematycznie inwentaryzowano, opracowywano i technicznie
przygotowywano do udostępniania.
Pracownicy Biblioteki Niemieckiej przeprowadzali zajęcia ze studentami kolegiów językowych i
uczniami szkół ponadpodstawowych. Celem tych spotkań jest m.in. propagowanie zgromadzonych
w Bibliotece zbiorów i zachęcenie młodzieży do korzystania z nich. W roku sprawozdawczym
Bibliotekę odwiedziło 7 grup od 18 do 20 osób w grupie.
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Biblioteka Niemiecka na bieżąco udostępniała zainteresowanym wszelkie pozyskane informacje
dotyczące m.in. możliwości otrzymania stypendiów w Niemczech, udziału w konferencjach,
kursach języka niemieckiego, wystawach, imprezach kulturalnych.
Komputeryzacja: komputerów /ogółem/ 4 w tym dla: bibliotekarzy 2, czytelników 2, oraz jedna
drukarka.
Oddział Specjalistyczny Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie
1.

Zbiory

Książki - 74 302, skrypty - 28 911, zbiory specjalne - 22 328 nuty, przeźrocza, dok. elektroniczne,
inne zbiory - 10 784
Czasopisma bieżące - 186 tyt. krajowych z prenumeraty i darów oraz 11 tyt. zagranicznych
Finanse:
zakup książek ogółem - 48 704,52 zł
czasopisma (prenumerata krajowa) - 13 802,56 zł
2.

Udostępnianie zbiorów

Biblioteka nie posiada zbiorów zdigitalizowanych.
Zbiory tradycyjne:
Część zbiorów XIX i XX -wiecznych wydzielono jako cieszynalia w magazynie na oddzielnym
regale i udostępniano tylko w czytelni, cenniejsze z XIX w. zabezpieczono są w pokoju kierownika,
ze względu na brak innych możliwości.
ilość miejsc
ilość odwiedzin
ilość udostępnionych wol.

czytelnia książek
40
3 004
9 786

czytelnia czasopism
35
1 718
21 433

- wypożyczalnia miejscowa
zarejestrowanych czytelników 750: w tym prac. naukowi 12, studenci innych uczelni; 4
wypożyczono 21 140 woluminów.
Godzin otwarcia biblioteki tygodniowo: wypożyczalnia 31godz., czytelnia książek 47godz,
czytelnia czasopism 47 godz. W soboty dyżur od 9.00-16.00
Komputerów ogółem 24 w tym: dla bibliotekarzy 11, dla czytelników 13
drukarek 3, Ksero 1, skanery 2
Informacja katalogowa i bibliograficzna była udzielana w wypożyczalni i w czytelni: w
wypożyczalni 3 stanowiska komputerowe umożliwiające korzystanie z katalogu OPAC, baz danych
i czasopism elektronicznych, w czytelni czasopism - 10 stanowisk komputerowych
Oddział Specjalistyczny Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Zbiory Fizyki.
Wypożyczalnia i Czytelnia Zbiorów Fizyki czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00
tj. 45 godz. W soboty w godz. 9.00 - 13.00 tj. 4 godz.
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1. Zbiory
- Książki 33 965 wol., skrypty 3 906 wol.,
- Czasopisma krajowe i zagraniczne otrzymywane w 2010 r.: z prenumeraty: K - 4 tyt.,
Z - 9 tyt.; z darów - 1tyt
W 2010 r. nie przeprowadzano skontrum. Biblioteka z powodu przygotowania do włączania do
CINIBA prowadziła selekcję zbiorów (z depozytu BG, podręczników, pozycji
zainwentaryzowanych oraz ze „starego" inwentarza WSP
2. Udostępnianie:
Biblioteka Instytutu Fizyki posiada wolny dostęp do książek i czasopism.
Czytelnia: 60 miejsc, 3 848 odwiedzin, udostępniono 11 203 wol.
10 stanowisk komputerowych dla użytkowników oraz kserograf z kontrolerem dostępu. Pracownicy
naukowi, doktoranci, magistranci oraz studenci działający w Kole Fizyków posiadają konta
indywidualne.
3. Działalność informacyjno - dydaktyczna.
Od 16.02.2006 umożliwiamy dostęp do Kawiarenki Internetowej. Korzystają z niej studenci i
doktoranci. Biblioteka oferuje również dostęp do baz danych udostępnianych w uczelni.
Oddział Specjalistyczny Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego Zbiory Biologii.
1. Zbiory
Książki 19 273, skrypty 11 986.
Czasopisma krajowe: 69 tyt., czasopisma zagraniczne 33 tyt.
Biblioteka przygotowuje się do włączenia zbiorów do CINIBA.
W roku sprawozdawczym przeprowadzono selekcję księgozbioru znajdującego się w magazynie w
Chorzowie, od ciągów sygnatur nr 360001- 371120 i 350001-352960. Łącznie przeselekcjonowano
- 14.078 wol., z czego wycofano - 5.298 wol. Przeprowadzona została również selekcja skryptów w
ilości 11.845 wol., na podstawie której zostały sporządzone wykazy (8 szt.) do wycofania z
księgozbioru - 2.672 wol.
2. Udostępnianie.
W roku sprawozdawczym biblioteka otrzymała 7 terminali komputery z Biblioteki Uniwersytetu
Śląskiego. Obecnie biblioteka posiada ogółem 13 komputerów w tym:
9 dla czytelników z dostępem do baz i katalogów, 7 dla bibliotekarzy (do prac w
zakresie gromadzenia i opracowania oraz ewidencji czytelników i udostępnień.
Drukarki - 3 (l-OKI- do kart katalogowych, 2 laserowe- LaserJet 6L, HP LaserJet 2420 PCL6),
kserokopiarek: 1 (wewnętrzna dla pracowników. laminarek: 1 (do kart bibliotecznych).
W wolnym dostępie: 1 900 wol. książek - czytelnia książek, czasopisma 152 tytuły- czytelnia
czasopism. Z czytelń spoza Uniwersytetu korzystały - 54 osoby.
- Czytelnia książek; 26 miejsc, 2 611 odwiedzin, udostępniono 6 450 wol.
- Czytelnia czasopism: 13 miejsc, 938 odwiedzin, 18 274 wol.
- Wypożyczalnia:
1 718 zarejestrowanych czytelników, 8 291 wypożyczonych wol.
Z dniem 15 lutego 2010 uruchomiono moduł Wypożyczalni elektronicznej w systemie
informacyjno - bibliotecznym PROLIB
3. Działalność informacyjna i dydaktyczna:
W celu zaspokojenia potrzeb użytkowników Biblioteki wprowadzono nowe formy działalności
zarówno informacyjnej, jak i dydaktycznej:
28

- Wraz z utworzeniem strony www biblioteki WBIOŚ od kwietnia 2003 odwiedziło nas 31.577
użytkowników, czyli w samym 2010 roku - 3.718 czytelników.
- Bieżące wykorzystywanie utworzonej listy wysyłkowej dla pracowników Wydziału.
- Przeszkolono 345 studentów I roku Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska z zakresu
przysposobienia bibliotecznego oraz studentów MISMP (Międzywydziałowe Indywidualne Studia
Matematyczno-Przyrodnicze) w formie wykładu (Power Point).
- Na stale przyjęta została przez pracowników biblioteki forma szkoleń prowadzona przez
kierownika biblioteki w celu ustawicznego podnoszenia jakości świadczonych w bibliotece usług,
jak i swoich kwalifikacji zawodowych.
- Bibliotekarze wspólnie z pracownikami Wydziału pracują nad zebraniem specjalistycznych baz
dostępnych w systemie on-line, a jakże pomocnym studentom w przygotowaniu się do zajęć i
śledzeniu na bieżąco badań naukowych w kraju i zagranicą.
- Wzorem lat ubiegłych pracownicy biblioteki przygotowali ulotki informacyjne dla studentów
naszego Wydziału o godzinach otwarcia biblioteki, posiadanych bazach, instytucjach
współpracujących z biblioteką przy gromadzeniu księgozbioru, jak i innych bibliotekach, w których
mogą znaleźć księgozbiór dziedzinowy.
- udzielano 9 257 informacji rzeczowych, bibliograficznych, katalogowych i bibliotecznych.
IV. Działalność szkoleniowa i dydaktyczna.
Przysposobienie biblioteczne - w roku akademickim 2010/2011 w BUŚ zorganizowano
nieobowiązkowe zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów Wydziału Matematyki,
Fizyki i Chemii oraz obowiązkowe dla studentów Szkoły Zarządzania. Zajęcia
odbywały się od 1 do 26 października w wyznaczonych dniach i godzinach w BUŚ.
W szkoleniach brali także udział studenci innych kierunków, którzy nie zdążyli odbyć tych zajęć w
swojej bibliotece specjalistycznej. W sumie przeszkolono 291 studentów Wydz. Mat.-Fiz.-Chem i
innych kierunków oraz 94 Szkoły Zarządzania. Szkolenia prowadziły: A. Drabek, A. Adamczyk, D.
Barczyk, A. Kaszper, A. Michalec, R. Mateusiak, M. Kycler, J. Witek.
Oddział Udostępniania i Informacji Naukowej uaktualnił informator dla studentów I roku.
Szkolenia w korzystaniu z elektronicznych źródeł informacji - przeszkolono grup użytkowników: 5
grup studentów z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (80 osób), 3 grupy
studentów z Wydziału Filologicznego(30 osób), 1 grupa studentów podyplomowych z Wydziału
Pedagogiki i Psychologii (5 osób), 1 grupa pracowników naukowych z Wydziału Pedagogiki i
Psychologii (5 osób). W sumie przeszkolono 120 osób. Zajęcia prowadziły dr A. Drabek, mgr A.
Kaszper, mgr A. Adamczyk, mgr M. Tomaszek.
Warsztaty: z zakresu korzystania z baz cytowań - 5 godz. (15 osób) - dr A.Drabek:
18.02.2010 Jak szukać cytowań w bazach Thomson Reuters (Web of Science)?
Szkolenia dla pracowników bibliotek UŚ - przeprowadzono szkolenia z zakresu korzystania z
zasobów elektronicznych dla pracowników Biblioteki Wydziału Filologicznego w Katowicach (9
osób). Zajęcia prowadziła mgr A. Kaszper
Wycieczki odwiedzające BUŚ - oprowadzono 4 grupy licealistów - 65 osób. Zajęcia prowadziły
mgr A. Kaszper i mgr J. Witek
Praktyki zawodowe i studenckie. Szkolono 4 bibliotekarze 3 studentki w BUŚ. Z uwagi na
przygotowanie się do przeprowadzki do CINIBA nie było możliwości przyjęcia na praktyki
większej liczby osób.
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Szkolenie pracowników Biblioteki Śląskiej z zasad funkcjonowania CKKHW systemu Prolib - mgr
A. Śpiechowicz
V. Informatyzacja.
Zakres prac informatycznych wykonywanych przez Oddział Obsługi Informatycznej Bibliotek
/OOIB / dotyczył utrzymania bieżących systemów informatycznych (Prolib, Onelog, systemy
zarządzania domeną, poczty elektronicznej, systemy informacyjne WWW i inne pomocnicze). W
roku 2010 ponad polowe czasu pracy poświęcono wdrażaniu nowych rozwiązań przewidzianych do
eksploatacji w nowym budynku CINiBA oraz przygotowaniu sprzętu do opracowania księgozbioru
przygotowywanego do wolnego dostępu
VI. Kontrola zbiorów.
BUŚ
Zgodnie z Planem kontroli zbiorów na lata 2008 - 2018” w roku 2010 wykonano skontrum
w bloku nr inwentarzowych: 260 001 - 295 000 wpisanych do inwentarza w latach 1994 - 2000,
oraz BGs 1- 5 538 wpisanych do inwentarza w latach 2004 - 2010.
Komisja skontrowa - powołana 25.01.2010 roku. Sporządziła protokół oraz wykaz dla 68 braków
względnych wartości 1 195, 67 zł PLN, i wykaz braków względnych wartości 46 zł PLN /dla
zbiorów B. Suchodolskiego./.
W roku sprawozdawczym sporządzono również protokół dla braków względnych wykazanych w
skontrum zbiorów w 2009 roku. Sprawdzono 51 pozycji. Nieodnaleziono 38 pozycji wartości 0,18
zł PLN, które po zatwierdzeniu protokołu przez Dyrektora BUŚ wykreślono z inwentarza.
Oddział BUŚ w Cieszynie zgodnie z „ Planem na lata 2001 - 2010” wykonał skontrum zbiorów
w bloku inwentarzowym: 80 001 - 96 000. Skontrum przeprowadziła komisja powołana przez
Dyrektora BUŚ pismem z dnia 30.05.2009 r.Sporządzono protokół oraz wykaz dla 66 braków
względnych wartości 1 496,97 zł PLN.
W czasie kontroli zbiory nie były wyłączone z udostępniania. Wymagało to kilkakrotnego
sprawdzania braków w pewnych odstępach czasu w magazynie oraz bazie komputerowej.
Selekcja zbiorów BUŚ
W związku z przygotowaniem księgozbioru do przeprowadzki do CINIBA w roku
sprawozdawczym
do kwietnia kontynuowano selekcję zbiorów w bloku numerów inwentarzowych od 95 000
do110 000 oraz identycznych tytułów wpisanych do inwentarza powyżej 100 000.
W wyniku selekcji wycofano 1 537 wol. i przekazano na makulaturę.
Wykreślono z katalogów BUŚ /klamrowy, kartkowy i rzeczowy / na podstawie protokołów
3 165 pozycji: za zagubione - 59, zbędne i zdezaktualizowane - 2 979, braków
bezwzględnych - 64, oraz inne - 63.
W okresie od 01.05 do 31.12.2010 w wyniku selekcji w bloku nr inwentarzowych:
510 001 - 527 850 oraz 234 621 - 265 000 pracownicy Sekcji przejrzeli w: inwentarzu /ubytki /,
katalogu elektronicznym Prolib oraz w zdigitalizowanym alfabetycznym katalogu kartkowym
16 400 numerów inwentarzowych. Na podstawie protokołów usunięto z alfabetycznego katalogu
kartkowego 7 225 pozycji.
Oddział Specjalistyczny BUŚ - zbiory biologii w wyniku selekcji wycofał ze zbiorów 5 646 wol.
druków zwartych oraz 121 wol. skryptów.
Biblioteki specjalistyczne.
W roku sprawozdawczym Sekcja koordynowała przeprowadzanie kontroli zbiorów zgodnie
z zatwierdzonym przez Rektora 10-letnim „Planem kontroli zbiorów w bibliotekach
specjalistycznych na lata 2001 - 2010 „.
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Prace związane z kontrolą zbiorów to:
1.udzielanie konsultacji i pomocy w przygotowaniu i opracowaniu wyników skontrum,
przygotowaniu protokołów; także procedury selekcji;
2. wyłączanie z kartoteki topograficznej na podstawie protokołów ubytków zbiorów
z inwentarzy BUŚ znajdujących się jako depozyt w bibliotekach specjalistycznych;
Wyłączono - 2448 kart na podstawie 35 protokołów ubytków.
Kontrole przebiegały w okresie wakacji Wyniki kontroli przedstawiono w sprawozdaniu
działalności bibliotek specjalistycznych.
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