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Struktura organizacyjna
• Biblioteka Główna
• 3 biblioteki wydziałowe
• 9 bibliotek instytutowych

Personel SBI
• BG: 46 osób:
– 45 ¼ etatu; w tym:
• 3 kustoszy dyplomowanych (od 1 VII)
• informatycy (2 etaty), 1 prac. administracyjny

• Biblioteki instytutowe:
• 25 etatów: 2 bibliotekarzy dyplomowanych
W sumie: 71 osób

Księgozbiór SBI

Księgozbiór SBI: czasopisma

Biblioteka Główna

405 077 wol.

Biblioteki wydziałowe
i instytutowe

273 615 wol.

Razem

678 692 wol.

Stan na 30.06.2010 r.

Biblioteka Główna

31 295 wol.

Biblioteki wydziałowe
i instytutowe

19 486 wol.

Razem

50 781 wol.

Stan na 30.06.2010 r.
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Zakup nowych materiałów vs ubytki
Jednostka

Nabytki

Biblioteka
Główna
Biblioteki
instytutowe
Razem

Użytkownicy biblioteki

Ubytki

6 221 j. inw.

7 456 j. inw.

10 400 j. inw.

1 665 j. inw.

16 621 j. inw.

9 121 j. inw.

• Biblioteka Główna:
14 503 osób
• Biblioteki instytutowe: 15 673 osób
Razem: 30 176 osób

Zanotowano wzrost o 2 660 j. inw.

Odwiedziny w czytelniach BG

Udostępnianie
Wypożyczenia BG

Czytelnia Główna

18 397

Oddział Informacji Naukowej

17 571

Czytelnia Czasopism

4 894
Razem

40 862

– na zewnątrz:
– na miejscu:
• Czyt. Główna:
• Czyt. Czasopism:
• OIN:

163 846 wol.
50 953 wol.
39 884 wol.
1 702 wol.

– międzybiblioteczne:

374 wol.

Razem: 256 385 wol.

Udostępnianie (2)

Udostępnianie (3)

Wypożyczenia w bibliotekach instytutowych:

–na zewnątrz
–w czytelniach

201 515 wol.
192 606 wol.

Razem

394 121 wol.

Ogółem w SIB wypożyczono
605 506 wol.
Spadek liczby wypożyczeń w czytelniach
o 113 tys. wol.
Wzrost liczby wypożyczeń na zewnątrz
o 58 tys. wol.
w stosunku do roku poprzedniego.
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Komputeryzacja
• Elektroniczny katalog BG (wraz z
bibliotekami instytutowymi) zawierał:
– 101 298 rekordów bibliograficznych (więcej niż
AGH i UE)
– 192 898 rekordy egzemplarza
Wzrost w stosunku do roku poprzedniego dzięki
przeszkoleniu pracowników z oddziałów
Magazynów i Udostępniania, którzy wprowadzają
rekordy egzemplarza.

Wykorzystanie baz
Springer, Ebsco i Web of Knowledge
Baza
Liczba sesji Wyszukiwania Pobrane pliki
Brak danych
Springer Brak danych
2 652
Brak danych
Elsevier Brak danych
9 516
Ebsco
1 621
27 936
9 656
Web of
76
1 402
Knowledge

Komputeryzacja (2)
• W OIN wymieniono komputery na 10
zestawów poleasingowych
• wdrożono Elektroniczną Legitymację
Studencką jako kartę czytelnika w BG
• zaprojektowano nowy interfejs katalogu
komputerowego dla użytkowników
• od 1 stycznia 2010 BG przeszła na inwentarze
elektroniczne druków zwartych i zbiorów
specjalnych.
• 115 osób zarejestrowano w Hot_spot BG

Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
• realizowano projekt Rozwój potencjału
dydaktycznego Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie
• Liczba obiektów cyfrowych: 762 (30.06.2010)
• 178 821 czytelników
• Najczęściej czytane, m.in.: Technologia
informacyjna: edycja tekstu (Word) - ćwiczenia

Działalność
informacyjno-bibliograficzna
• dostęp do baz SPRINGER i ELSEVIER z
komputerów domowych,
• serwis informacyjny Pedagogika on-line
• baza Edukator,
• Bibliografia publikacji pracowników UP,
• opublikowanie Informatora BG
• 7 wystaw tematycznych (Pedagogika M.
Montessori, A. Michnik – historyk i twórca
historii, Aparatów dawnych czar)

Centrum Informacji Bibliotecznej
• stanowisko do udzielania informacji dot. SIB
• przygotowano materiały: informator BG w
językach: polskim, angielskim i rosyjskim
• wykazy bibliotek naukowych Krakowa,
formularze dostępu do WiFi
• Liczba zapytań (do 31.06.2010): 2 228
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Działalność naukowo-dydaktyczna

Współpraca krajowa i zagraniczna

• podnoszenie kwalifikacji (kursy, przygotowanie
do egzaminu na bibliotekarza dyplomowanego,
doktoraty),
• publikowanie w czasopismach naukowych i
wydawnictwach konferencyjnych:

• wymiana publikacji naukowych UP z
28 bibliotekami krajowymi i 4 bibliotekami
zagranicznymi, m.in.:

– czasopisma i monografie – 11, Konspekt - 15,

• seminarium BG: 9 spotkań,
• udział w 13 konferencjach - 15 osób (wzrost),
• praktyki zawodowe (2 osoby z bibliotek
krakowskich)

Tydzień bibliotek 8-15 maja 2010
• 15 imprez
• „Noc w Bibliotece” (13 maja):
14 imprez ,
• ok. 3000 odwiedzających i
uczestników,
• współpraca całego środowiska
bibliotekarskiego Uczelni

– Bibliothek der Padagogischen Hochschule we
Freiburgu,
– Teachers College Columbia University w Nowym
Jorku,
– Rosyjską Biblioteką Narodową w Sankt Petersburgu,
– Biblioteką Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu
Humanistycznego

Podsumowanie
• trudności lokalowe Biblioteki Głównej: brak
miejsca na pracę własną, mało stanowisk
komputerowych dla czytelników,
• „kurcząca się” powierzchnia magazynowa
• zmniejsza się liczba odwiedzin w czytelniach na
rzecz zbiorów cyfrowych
• zwiększyła się liczba wypożyczeń na zewnątrz

Wnioski
• w BG przechowywane są dwa egzemplarze
wszystkich książek zawierających treści
pedagogiczne,
• dalsze selekcje starszych książek w najbliższym
czasie nie są możliwe – potrzebne jest
wprowadzenie magazynowania zwartego
• konieczne są dodatkowe pomieszczenia do pracy
grupowej
• konieczna jest dalsza rozbudowa zasobów
cyfrowych
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