
 

105 

 

VI. BIBLIOTEKA IM. PROF. MARIANA WALCZAKA  

 

1. Wiadomości ogólne  

 

Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie istnieje od momentu powołania 

Uczelni w 1998 r. Piśmiennictwo gromadzone w bibliotece ściśle związane jest z kierunkami stu-

diów. Znaczną część zbiorów stanowią pozycje w językach angielskim i niemieckim. Dostępna jest 

również literatura w języku francuskim i rosyjskim. Rok akademicki 2018/2019 był 21. rokiem 

funkcjonowania biblioteki, która podobnie jak w latach ubiegłych systematycznie wzbogacała  

i uzupełniała swoje zbiory zgodnie z zapotrzebowaniem na poszczególnych kierunkach kształcenia 

oraz gromadziła materiały dotyczące regionu. 

W bibliotece pracowały 4 osoby na pełen etat (3 osoby na stanowisku kustosza, 1 na stanowisku star-

szego bibliotekarza). Pracownicy podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i konfe-

rencjach: Konferencji Dyrektorów Bibliotek PWSZ w Białej Podlaskiej, szkoleniach on-line z wy-

szukiwania w bazach naukowych oraz tworzenia ankiet w chmurze. 

 

2. Zbiory biblioteczne  

 

Obecnie zbiory biblioteczne liczą 67 946 egz. (stan na 30.06.2019 r.). Łączna ich wartość to 

1 88 287,84 zł. Część nabytków stanowią dary oraz wymiana międzybiblioteczna. W mijającym 

roku akademickim biblioteka wzbogaciła się o 625 jednostek inwentarzowych o wartości 

32 290,87 zł. W mijającym roku akademickim biblioteka przeprowadziła skontrum, w wyniku 

którego ubytkowano 579 jednostek inwentarzowych.  

 

 
  Liczba zakupionych jednostek inwentarzowych w latach 2017/2018 i 2018/2019 

 

Biblioteka prenumeruje 107 tytułów czasopism w formie drukowanej oraz 396 tytułów online. 

Kompletowane są również roczniki czasopism fachowych od początku istnienia Uczelni. Środki 

przeznaczone na zakup prasy to 28 389,15 zł. W roku akademickim 2018/2019 Biblioteka posiada-

ła dostęp w ramach licencji akademickich do baz Wirtualnej Biblioteki Nauki: EBSCO, Elsevier, 

Springer, Wiley, Nature, Science, Web of Knowledge, SCOPUS oraz konsorcyjne dostępy do CUP 

i OUP. Biblioteka posiada wykupiony dostęp do zasobów czytelni IBUK libra (406 publikacji).  
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Bazy te są dostępne dla studentów i pracowników, również poza siecią Uczelni, po uprzednim 

otrzymaniu hasła. Uczelnia łącznie przeznaczyła na licencjonowane zbiory elektroniczne 27 923 zł 

(stan na 31.12.2018 r.). 

Od stycznia 2019 r. Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie dołączyła do 

ogólnopolskiej cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej Academica. Dzięki systemowi elektro-

nicznych wypożyczeń międzybibliotecznych użytkownicy biblioteki mają możliwość natychmia-

stowego dostępu do współczesnych publikacji. Academica pozwala obecnie na dostęp do 

2 756 138 dokumentów, w tym monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych nume-

rów czasopism. 

 

3. Użytkownicy biblioteki  

 

Podobnie jak w roku ubiegłym, ze zbiorów biblioteki korzystali przede wszystkim studenci 

i pracownicy Uczelni, jednak zapisują się również absolwenci oraz osoby spoza PWSZ w Koninie. 

W minionym roku prowadzono nadal wypożyczanie międzybiblioteczne. 

W roku akademickim 2018/2019 biblioteka obsługiwała 905 użytkowników (w poprzednim roku 

akademickim 1288), w tym 376 osób zapisanych w mijającym roku akademickim. Średnio korzy-

stały z niej 657 osób miesięcznie. Średnia liczba wypożyczeń w roku akademickim 2018/2019 

wyniosła 1184 jednostki inwentarzowe (w poprzednim roku 1226). 

 

 
  Porównanie liczby użytkowników w ostatnich dwóch latach akademickich 

 

Grupą najczęściej korzystającą z operacji samoobsługowych byli studenci studiów stacjonarnych, 

korzystający z możliwości prolongaty, zamawiania i rezerwacji książek on-line. 
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Zestawienie operacji logowania czytelników w okresie od września 2018 r. do czerwca 2019 r.  

Okres Pracownicy 
Studenci 

stacjonarni 

Studenci 

niestacjonarni 

Studenci 

podyplomowi 

Osoby 

spoza Uczelni 

Wrzesień 2018 37 77 0 0 3 

Październik 2018 64 357 0 0 9 

Listopad 2018 40 496 7 0 5 

Grudzień 2018 13 358 5 0 3 

Styczeń 2019 16 346 10 1 8 

Luty 2019 15 425 4 2 1 

Marzec 2019 29 469 12 1 0 

Kwiecień 2019 23 565 13 2 2 

Maj 2019 26 371 15 3 1 

Czerwiec 2019 14 227 1 0 2 

Razem 277 3691 67 9 34 

 

Studenci mają możliwość korzystania z czytelni, w celu pracy cichej z materiałami własnymi, mają 
dostęp do bogatych materiałów informacyjnych. Oprócz literatury z zakresu przedmiotów prowadzo-

nych na poszczególnych kierunkach i norm, czytelnia dysponuje także pozycjami, które są przydatne 

przy pisaniu prac dyplomowych czy semestralnych. Dostępne są także zbiory publikacji informacyj-

nych – encyklopedii, leksykonów oraz duży wybór czasopism fachowych.  

 

4. Działalność Ośrodka Informacji i Dokumentacji Naukowej 

 

Ośrodek przeprowadził szkolenia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów wszystkich kie-

runków I roku – studia stacjonarne i niestacjonarne oraz dla kilku grup studentów w ramach zajęć 
seminaryjnych – szkolenia z wyszukiwania informacji w dostępnych bazach naukowych. 

OIiDN prowadzi współpracę z gminami i urzędami miejskimi, które przysyłają swoje materiały 

informacyjne, a te są wykorzystywane m.in. do pisania prac. Pracownicy OIiDN oraz Działu gro-

madzenia opracowują Katalog zawartości czasopism PWSZ w Koninie, wprowadzają prace absol-

wentów do Ogólnopolskiego Repozytorium Prac Dyplomowych, wprowadzają dorobek naukowy 

pracowników dydaktycznych PWSZ w Koninie do Modułu Repozytoryjnego Polskiej Bibliografii 

Naukowej oraz polskiej bazy cytowań POL-index, zajmują się wysyłką czasopism i książek Wy-

dawnictwa PWSZ w Koninie w ramach wymiany międzybibliotecznej. 

W roku akademickim 2018/2019 odbyły się m. in. następujące wydarzenia: 

1) konkurs recytatorski organizowany przez Wydział Filologiczny w „Dniu Filologii 2018”; 

2) spotkanie autorskie z prof. nadzw. dr. hab. Jakubem Bartoszewskim; 

3) wykład dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach Akademii Młodego Studenta 

organizowanej przez Wydział Filologiczny; 

4) abolicja w bibliotece. 

 

5. Podsumowanie  

 

W mijającym roku akademickim biblioteka realizowała również inne zadania, takie jak: archiwiza-

cja prac dyplomowych absolwentów PWSZ w Koninie w Ogólnopolskim Repozytorium Prac Dy-

plomowych; przygotowywanie, na życzenie dziekanów, kierowników katedr oraz wykładowców, 

sprawozdań i zestawień dot. oferty biblioteki dla poszczególnych kierunków i specjalności, służące 

kontrolom wewnętrznym oraz na potrzeby Polskiej Komisji Akredytacyjnej; obsługa administra-

cyjna Wydawnictwa PWSZ w Koninie. 

Biblioteka zakupiła na zlecenie Działu Dydaktyki nagrody książkowe dla wyróżniających się ab-

solwentów PWSZ w Koninie.  
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Dużą wagę przywiązywano do podnoszenia jakości obsługi użytkownika biblioteki. Korzystano  

z nowych technologii informatycznych w obsłudze czytelnika, eksponowania i wzbogacenia zbio-

rów bibliotecznych oraz możliwości całodobowego dostępu do zbiorów.  

Biblioteka dysponuje najnowszymi możliwościami obsługi użytkownika on-line, tzn. przez całą 
dobę w internecie dostępny jest katalog książek, zbiorów specjalnych, baz naukowych polsko-  

i obcojęzycznych. Przez całą dobę użytkownik również ma dostęp do własnego konta i może nim 

zarządzać (zamawiać, rezerwować, prolongować wypożyczone materiały biblioteczne). Jest też 
mailowo powiadamiany przez system biblioteczny o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczo-

nych książek. Bibliotekarze pracują na uaktualnionym, zintegrowanym systemie zarządzania bi-

blioteką SowaSQL Standard. Kartą biblioteczną dla studenta jest Elektroniczna Legitymacja Stu-

dencka, a dla pozostałych użytkowników elektroniczna karta biblioteczna. 

W bibliotece znajduje się jedno specjalistyczne stanowisko dla osób niepełnosprawnych. 

W roku akademickim 2018/2019, biblioteka pobrała opłaty biblioteczne w wysokości 8245,30 zł,  

z czego 4245,30 zł stanowią wpłaty za przetrzymywane książki. 


