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VI. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTEK OGÓLNOUCZELNIANYCH
1. BIBLIOTEKA GŁÓWNA
Struktura organizacyjna
W

roku

akademickim

2011/2012

struktura

organizacyjna

Biblioteki,

wprowadzona

Zarządzeniem Rektora UKW nr 72/2008/2009, nie uległa zmianie.

Jednostki podległe bezpośrednio dyrektorowi Biblioteki Głównej:


Odział Informacji Naukowej;



Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich;



Sekcja informatyzacji;



Samodzielne Stanowisko ds. Zbiorów Specjalnych.
Jednostki podległe zastępcy ds. zasobów:



Sekcja Melioracji i Kontroli;



Sekcja Gromadzenia i Ewidencji;



Oddział Opracowania Zbiorów:
o Sekcja Opracowania Formalnego Zbiorów,
o Sekcja Opracowania Rzeczowego Zbiorów;



Oddział Czasopism;



Oddział Udostępniania Zbiorów:
o Czytelnia Główna;
o Wypożyczalnia;
o Magazyny;
o Introligator;



Samodzielne Stanowisko ds. Wypożyczeń Międzybibliotecznych.
Jednostki podległe zastępcy ds. organizacji i promocji:



Pracownia Digitalizacji.

Filie biblioteczne:
 Biblioteka Polonistyczna;
 Biblioteka Instytutu Nauk Historycznych, Politycznych i Prawnych;
 Biblioteka Neofilologiczna;
 Biblioteka Psychologiczna;
 Biblioteka Geograficzna;
 Biblioteka Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.
Biblioteka Główna również sprawuje nadzór merytoryczny nad Biblioteką Muzyczną.
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Stan zatrudnienia i rozwój kadry
W roku akademickim 2011/2012 nie uległa zmianie ilość etatów całej sieci bibliotecznej. Stan
zatrudnienia na etatach Biblioteki Głównej UKW na koniec roku 2011 przedstawia poniższa tabela.
Tabela 127. Zatrudnienie w Bibliotece Głównej wg stanowisk
liczba

stanowisko

etatów

bibliotekarz dyplomowany

3

kustosz

28,5

starszy bibliotekarz

13,5

bibliotekarz

10

młodszy bibliotekarz

6

starszy magazynier

2

magazynier

0,75

specjalista

2

główny informatyk

1

referent

1

introligator

0,5
razem

adiunkt, dyrektor
(pracownik Katedry Informacji Naukowej i
Bibliologii)

68,25*
1

* nie licząc osób przebywających na urlopach, za które
zatrudniono na zastępstwo

Ilość zatrudnionych osób na koniec grudnia 2011 r. to 76 osób. W Bibliotece pracują osoby ze
stopniem doktora, w tym jedna w wymiarze ½ etatu.
Rozwój kadry
W 2011 r. odbyły się szkolenia pracowników Oddziału Informacji Naukowej BG UKW
dotyczące bazy cytowań czasopism – Journal Citation Reports oraz raportów cytowań w Web of
Science. Jeden z pracowników tego oddziału wziął udział w warsztatach dla trenerów Information
Literacy organizowanych przez SBP.
Dwutygodniowy staż, w maju 2011 r., w ramach wymiany Erasmus odbyła w Bibliotece
Narodowej w Wiedniu mgr Ewa Wiśniewska.
Od jesieni 2011 r. kontynuowane jest wewnętrzne podnoszenie kwalifikacji pracowników
z zakresu znajomości języka angielskiego.
W roku 2011/2012 pracownicy Biblioteki UKW brali udział w konferencjach i kursach
podnoszących kwalifikacje zawodowe. Dzięki uzgodnieniom z władzami bibliotek regionu pracownicy
bibliotek UKW, UMK, UTP, Collegium Medicum UMK uczestniczą bezpłatnie w organizowanych przez
siebie konferencjach. Jak co roku, jedna osoba uczestniczyła w VI Forum Młodych Bibliotekarzy pt.
Otwarci_Bibliotekarze.eu, które odbyło się w Poznaniu. Ponadto pracownik Działu Opracowania wziął
udział w szkoleniu online zorganizowanym przez Ośrodek Języka i Kartoteki Wzorcowej KABA
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Centrum NUKAT, a pracownik Działu Digitalizacji w konferencji Cyfrowa biblioteka – prawdy i mity
prawa autorskiego w kontekście bibliotek, zorganizowanej w Warszawie.
Przyjęto na praktykę 5 studentów kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, a dwóch
studentów pracowało w Bibliotece w ramach wolontariatu.

Lokale i zbiory
Warunki lokalowe Biblioteki Głównej i filii w bieżącym roku nie zmieniły się.
W Bibliotece Głównej prowadzona jest selekcja i kontrola zbiorów w sposób ciągły; zajmują
się tym pracownicy Sekcji Melioracji i Kontroli (1,5 etatu).

Tabela 128. Zbiory biblioteczne (stan na 31.12.2011 r.)
rodzaj zbiorów/
jednostka biblioteki
Biblioteka Główna (BG)

Biblioteka Geograficzna

Biblioteka Instytutu
Edukacji Artystycznej

Biblioteka Nauk
Historycznych,
Politycznych i Prawnych
Biblioteka Nauk Ścisłych
i Przyrodniczych

Biblioteka Neofilologiczna

Biblioteka Polonistyczna

Biblioteka Psychologiczna

razem

zbiory
specjalne
roczniki,
książki
(nieelektroniczne
czasopisma
i elektroniczne)
448 140
34 470
23 505
(wpływ roczny:
(wpływ roczny:
(wpływ roczny:
4 841;
76)
725
ubytki: 1027)
4 455
3 242
(wpływ roczny:
(wpływ roczny:
Inwentarz BG
496
5)

2 650

15 787

63 890
(wpływ roczny:

---

169
(wpływ roczny:
683;

6 215
(wpływ roczny:
3)

4)

ubytki: 8)
40 459
(wpływ roczny:
470;
ubytki:95)
52 274
(wpływ roczny:
471;
ubytki:43)
38 695
(wpływ roczny:
466;
ubytki:439)
7 159
(wpływ roczny:
390;
ubytki:1)
658 222

992
(wpływ roczny:

24 884
(inwentarz zamknięty,
47) kontynuacja w BG)

304
(wpływ roczny:

inwentarz BG

34)
61
(wpływ roczny:

inwentarz BG

17)
59
(wpływ roczny:

inwentarz BG

1)

55 084

54 604

* stan na 31.12.2011 r.
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Zasoby Biblioteki (wraz z Biblioteką Instytutu Edukacji Artystycznej, nad którą BG ma nadzór
merytoryczny) na koniec grudnia 2011 r., po pomniejszeniu o ubytkowanie książki (razem 1613 wol.)
wynosiły 767 910 jednostek.
Biblioteka współpracuje z pracownikami uczelni przy zakupie publikacji finansowanych
z badań statutowych i grantów indywidualnych. Analizie poddawane są zamówienia użytkowników
w celu wyłonienia najczęściej wykorzystywanych lub brakujących w księgozbiorze pozycji.
Źródła wpływów wszystkich typów dokumentów przedstawiają się następująco:


kupno i prenumerata –

4 611 książek + 668 woluminów;



dary –

2 725 jednostek + 30 woluminów;



wymiana –

876 jednostek + 110 woluminów.

Biblioteka prenumeruje 542 tytuły czasopism bieżących polskich i 40 tytułów zagranicznych.
Udostępnianie zbiorów
Użytkownicy
Wprowadzony Rozporządzeniem Rektora UKW nr 54/2008/2009 regulamin udostępniania
zbiorów Biblioteki przyczynił się do skrócenia okresu wypożyczeń książek do 2 miesięcy. Tym samym
księgozbiór był intensywniej udostępniany i zaspokojono potrzeby większej liczby użytkowników.
W roku 2011 zarejestrowanych było w BG łącznie 19 093 użytkowników.
Tabela 129. Liczba użytkowników zarejestrowanych w Bibliotece Głównej.
jednostka

liczba użytkowników

Biblioteka Główna
zarejestrowani użytkownicy

19 093

użytkownicy aktywni

9 846

Biblioteka Neofilologiczna

1 292

Biblioteka Polonistyczna

805

Biblioteka Nauk Historycznych,

2 363

Politycznych i Prawnych
Biblioteka Psychologiczna

1 363

Biblioteka Nauk Ścisłych i

1 830

Przyrodniczych
Biblioteka Geograficzna

370

Wypożyczenia indywidualne (dane za 2011 rok)
We wszystkich placówkach czytelnikom indywidualnym udostępniono łącznie 523 350 jednostek,
w tym w czytelniach: 377 338, na zewnątrz: 145 012.:
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książek: ogółem

303 354 woluminów,



czasopism:



zbiorów specjalnych nieelektronicznych:



dokumentów elektronicznych:

402,



kopii materiałów oryginalnych na zewnątrz:

188.

69 727 woluminów,
3 425,

Współpraca z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi
Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadziła na zamówienie czytelników z 38 bibliotek
krajowych: 284 książki, 16 mikrofilmów i 52 kopie (PDF, ksero); z zagranicy sprowadzono 57 książek,
2 czasopisma i 12 różnego rodzaju kopii, głównie SUBITO.
Wypożyczono do 102 bibliotek krajowych: 680 książek, 14 numerów czasopism, 42 kopie. Do
4 bibliotek zagranicznych wysłano 12 książek i 8 kopii.
Minimalnie wzrosła ilość materiałów sprowadzanych z zagranicy, zmalała natomiast ilość materiałów
wysyłanych do i sprowadzanych z bibliotek krajowych.
Komputeryzacja Biblioteki Głównej
W sieci bibliotecznej znajdują się obecnie 147 komputerów, w tym 9 serwerów z czego 35
komputerów znajduje się w bibliotekach filialnych. 140 z nich jest podłączonych do Internetu.
Komputery, z których korzystają studenci, zaopatrzone są w recovery card, co zmniejsza
znacząco ich awaryjność. Dużą ilość sprzętu w Bibliotece Głównej i bibliotekach filialnych poddano
naprawie lub modernizacji i wyposażono w nowe podzespoły, przez co ich stan znacznie się poprawił.
Na terenie Biblioteki Głównej i Czytelni Czasopism w pawilonie oraz we wszystkich filiach, z wyjątkiem
Biblioteki Geograficznej, istnieje bezprzewodowy dostęp do Internetu.
W Bibliotece Głównej wszystkie prace objęte są zintegrowanym systemem bibliotecznym
HORIZON. Zarejestrowani czytelnicy mają możliwość zdalnie zamawiać i rezerwować książki oraz
sprawdzać swoje konto. Wyjątkiem jest Biblioteka Geograficzna, w której książki można zamawiać
tylko osobiście.

Katalog komputerowy
Katalog komputerowy zawiera 207 000 opisów książek i czasopism oraz rejestruje 428 000
woluminów, co stanowi około 55 % stanu posiadania całej sieci bibliotecznej UKW. W 2011 r. dodano:
28 485

rekordów,

1 173

haseł,

http://stat.informa.poznan.pl/statystyka.php).

34 929
Biblioteka

egzemplarzy
Główna

(dane

udostępnia

ze

strony

użytkownikom

12

stanowisk wyłącznie do przeglądania katalogu własnego w systemie Horizon, w bibliotekach filialnych
katalog dostępny jest we wszystkich komputerach z dostępem do Internetu.
Utrzymywana jest współpraca z centralnym katalogiem NUKAT. Pracownicy naszych Sekcji
Opracowania Formalnego i Rzeczowego Zbiorów wprowadzili w 2011 r. do NUKAT 987 opisów
bibliograficznych. W ramach współkatalogowania skopiowano do bazy Horizon blisko 18 846 opisów
wydawnictw zwartych i ciągłych. Do kartoteki haseł wzorcowych wprowadzono 854 opisy.
Dostęp użytkowników do Internetu
Komputery z dostępem do Internetu dla studentów są zajęte niemal bez przerwy. Z 17
stanowisk w Czytelni Internetowej skorzystało w omawianym okresie 19 000 osób. Ze względu na
dostęp bezprzewodowy do internetu w Bibliotece Głównej i wszystkich filiach rejestruje się zwiększoną
ilość osób korzystających z własnych laptopów.
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Dostęp do baz danych
W roku 2011/2012 pracownicy i studenci UKW mieli dostęp do

baz danych w ramach

finansowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wirtualnej Biblioteki Nauki:


EBSCO eIFL Direct,



Elsevier – Science Direct,



Web of Knowledge,



Springer – Kluwer,



NATURE,



Wiley-Blackwell,



Scopus,



Mathematical Reviews (Math SciNet).
Natomiast dzięki odpisowi 10% z funduszy na badania statotowe zbiory elektroniczne

Biblioteki w ostatnim roku wzbogaciły się o nowe bazy:


AIP - kolekcję czasopism elektronicznych wydawanych przez American Institute
o Physics;



PsycARTICLES – kolekcję 150 000 recenzowanych artykułów czasopism naukowych
z dziedziny psychologii, wydawanych przez American Psychological Association oraz
organizacje zrzeszone;



Projekt MUSE – Humanities Collection.

Ponadto ze strony domowej Biblioteki użytkownicy mieli możliwość bezpłatnego korzystania
z czasowego (testowego) dostępu do polskich i zagranicznych baz danych. Bazy testowe cieszą się
coraz większym zainteresowaniem. W omawianym okresie oferta wzrosła kilkakrotnie:


BioOne Online Journals;



CRC Press / Taylor & Francis, Science & Technology Collection;



CRC Press / Taylor & Francis, Economics Netbase;



Project MUSE;



Czytelnia Ibuk.pl;



Central & Eastern European Academic Source (CEEAS);



eBooks on EBSCOhost.
Informacje o dostępnych aktualnie w sieci uczelnianej bazach danych oraz o zasobach

elektronicznych udostępnianych w ramach testów wraz z ich krótkimi charakterystykami, adresami
i terminami rozsyłane były za pośrednictwem poczty UKW.

224

Biblioteczna strona www
W październiku 2011 r. uruchomiony został nowy serwis WWW biblioteki. Głównym zadaniem
było połączenie prostoty i czytelności z coraz większą ilością usług i informacji udostępnianych online.
Obecny serwis posiada strukturę składającą się z trzech grup informacji:


dane o bibliotece i zasadach jej działania;



materiały źródłowe, bibliograficzne oraz pełnotekstowe, w tym systematycznie rosnąca ilość
czasopism elektronicznych;



wyselekcjonowane źródła dostępne w otwartym Internecie, w tym bazy bibliograficzne,
zdigitalizowane kolekcje cyfrowe oraz materiały publikowanych w trybie Open Access.
Ważnym elementem nowego serwisu internetowego są także narzędzia usprawniające

komunikację z czytelnikami. Udostępnione zostały trzy formularze umożliwiające proste i szybkie
wysyłanie zapytań do odpowiedniego oddziału biblioteki, w tym Zaproponuj do biblioteki oraz
najczęściej wykorzystywana opcja Zapytaj bibliotekarza. Strona www książnicy UKW rejestruje
miesięcznie ok. 30 000 odsłon.

Pracownia Digitalizacji i Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Biblioteka Główna UKW razem z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu od września 2005 r.
współpracuje przy tworzeniu

Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Zasoby KPBC są bardzo

dobrze przeszukiwane narzędziami Google, jak również widoczne są w Europeanie. Dzięki temu
KPBC stała się wizytówką Biblioteki i uczelni, promującą je nie tylko w kraju, ale również za granicą.
W 2011 r. Pracownia:


wykonała dla KPBC 15 799 skanów (daje to 31 546 stron),



opublikowała 1 973 jednostki, które za pośrednictwem strony KPBC odwiedziło 34 540
użytkowników (średnio 1 publikacja miała 17,5 wyświetleń).

Dla Wypożyczalni międzybibliotecznej wykonano 240 skanów.
Przygotowano materiały promocyjne (plakaty, foldery, zaproszenia) na 8 wystaw i spotkań
zorganizowanych przez Bibliotekę.
W 2011 r. Pracownia Digitalizacji opublikowała w bazie 2 492 jednostki. Są one sukcesywnie
umieszczane w odpowiednich kolekcjach (regionalia, materiały dydaktyczne oraz dziedzictwo
kulturowe).
Projekt Pamięć Bydgoszczan
W ramach projektu, na stronie www.pamiecbydgoszczan.ukw.edu.pl, opublikowano :


dokumenty – 11;



fotografie – 37;



relacje – 80;



ponadto w KPBC – 20 nagrań;

przygotowano (nieopublikowane) – 82 nagrania.
Pracownicy działu digitalizacji w 2011 r. uczestniczyli również w spotkaniu zespołu KPBC
w Toruniu, poświęconemu stosowaniu słów kluczowych w opisach.
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Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich Biblioteki Głównej UKW
W roku akademickim 2011/2012 postępowały prace nad dalszą dokumentacją zbiorów
Pracowni. Ukończono opracowanie materiałów na temat organizacji i działalności AK na kresach
Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, materiałów biograficznych, wspomnień i pamiętników oraz
szkolnictwa. Rozpoczęto porządkowanie i opisywanie kilkutysięcznego zbioru fotografii (głównie osób)
i bardzo obszernej korespondencji

redaktora Wileńskich Rozmaitości oraz Komisji Historycznej

i władz Światowego Związku Żołnierzy AK.
Pracownia udzieliła też kilkunastu zainteresowanym obszernych informacji na temat
zawartości posiadanych zbiorów i możliwości korzystania z nich. Opis archiwum Stanisława Kiałki
znajdzie się na stronie internetowej Biblioteki przed końcem roku akademickiego.

Szkolenia
Z roku na rośnie liczba szkoleń, realizowanych przez Oddział Informacji Naukowej (OIN).
Głównie realizowane są: przysposobienie biblioteczne, szkolenia dla grup seminaryjnych, szkolenia
dla młodzieży szkolnej (głównie maturzyści). Celem zajęć jest kształcenie użytkowników informacji
elektronicznej z zakresu kompetencji informacyjnych. Tematyka szkoleń obejmuje zasoby cyfrowe
udostępniane w Internecie: katalogi, bibliograficzne bazy danych, repozytoria naukowe czy kolekcje
pełnotekstowe, biblioteki cyfrowe.
Co roku wzrasta ilość grup seminaryjnych uczestniczących w szkoleniach z zakresu
elektronicznych źródeł informacji. Spowodowane jest to lepszą dystrybucją informacji o szkoleniach.
Ponadto szkoleniem bibliotecznym objęte są wszystkie pierwsze roczniki studentów. W efekcie
w szkoleniach uczestniczyło w 2011 r.:


w Bibliotece Głównej - blisko 3 800 użytkowników,



na filiach – blisko 480 użytkowników.

W 2011 r. przeprowadzono następujące szkolenia:


użytkowników, w tym przysposobienia biblioteczne i szkolenia dla grup seminaryjnych – 145
w Bibliotece Głównej i 18 na filiach,



studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej – 2.

Konferencje, wykłady
Konferencja Kultura pamięci, która odbyła się w dniach 14-15 listopada 2011 r., jest
elementem projektu Pamięć Bydgoszczan – archiwum historii mówionej. Przygotowywana została we
współpracy z Fundacją Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Instytutem Historii
i Stosunków Międzynarodowych oraz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Zadaniem konferencji
było podsumowanie doświadczeń związanych z działaniami służącymi upamiętnianiu wydarzeń
z przeszłości. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych oraz
instytucji, których zadaniem jest upowszechnianie wiedzy historycznej i kultywowanie pamięci.
Patronat nad konferencją, której część odbyła się w Sali sesyjnej Urzędu Miasta, objął Prezydent
Bydgoszczy Rafał Bruski.
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Pracownicy Oddziału Informacji Naukowej uczestniczyli w III Międzynarodowej Konferencji
Open Access w Polsce zorganizowanej przez Bibliotekę Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.
Dyrektor Biblioteki Głównej UKW uczestniczył w corocznych zjazdach Konferencji Dyrektorów
Bibliotek Szkół Wyższych.
Działalność popularyzatorska i wystawiennicza
Coraz mocniej Biblioteka Główna UKW angażuje się w życie kulturalne uczelni i Bydgoszczy.
Zorganizowano szereg wystaw, wykładów, spotkań, których zadaniem było nie tylko bezpośrednie
kształtowanie wizerunku Biblioteki jako nowoczesnej, aktywnej instytucji, ale także do promocji
uczelni, której Biblioteka jest nieodłączną częścią. W maju 2012 r. zorganizowano szereg imprez
propagujących książkę i czytelnictwo z okazji Tygodnia Bibliotek, którym towarzyszyły wykłady,
pokazy oraz kiermasz książek naukowych. Biblioteka włączyła się również w organizację Bydgoskiego
Festiwalu Nauki, przygotowując 2 wystawy i 3 warsztaty dla maturzystów. W ciągu roku
zorganizowano 7 spotkań z cyklu W bibliotece o sztuce w których licznie uczestniczą twórcy
i miłośnicy sztuki, ukształtowało się już grono systematycznie uczestniczących w nich osób.

Wystawy 2011-2012:
 Aniołowie kolejnych dni – wystawa malarstwa Jacka Solińskiego (12.10.2011-30.11.2011).
Towarzyszyła jej jubileuszowa ekspozycja druków i wydawnictw Galerii Autorskiej Jana Kaji
i Jacka Solińskiego, zatytułowana „Czwarta dekada”. Wernisaż 17.10.2011 r. Wprowadzenie
do wystawy – Piotr Siemaszko.
 Ja jestem Żyd z Wesela – monodram w wykonaniu aktora Teatru Polskiego Mieczysława
Franaszka (23.11. 2011 r.).
 Wystawa malarstwa Magdaleny Budzińskiej (07.12.2011-23.01.2012). Wernisaż - 7.12.2011 r.
Sylwetkę artystki przedstawił Jerzy Zegarliński.
 Melanż – wystawa malarstwa Jacka Piątka (25.01-29.02.2012 r). Wernisaż - 25.01.2012 r.
Sylwetkę twórcy przedstawiła Elżbieta Kantorek.
 Wykład Mateusza Solińskiego, połączony z pokazem: Lucjan Freud – ostatni wielki realista 2.02.2012 r.
 Uroczyste obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej połączone m.in. z otwarciem wystawy:
1000 lat przyjaźni polsko-węgierskiej, z okolicznościowymi wykładami oraz pokazem filmu
Wolność, miłość (2006) - 28.03.2012 r. Gośćmi specjalnymi byli: radca Ambasady Węgier ds.
kultury i prasy Attila Szalai oraz kulturoznawca, literaturoznawca i tłumacz lit. węgierskiej, prof.
Jerzy Snopek.
 Ulotność chwili – wystawa malarstwa Ireny Kużdowicz. Sylwetkę i twórczość artystki
przedstawił Jacek Soliński. Wystawa była prezentowana do 30 czerwca br. Wernisaż –
9.05.2012.
Przy organizacji większości spotkań Biblioteka korzystała z pomocy Galerii Autorskiej Jana
Kaji i Jacka Solińskiego.
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W tym roku Biblioteka podjęła również współpracę ze studentami UKW z kierunku
kulturoznawstwo, którzy wnieśli duży wkład w organizację Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.
Biblioteka kontynuuje współpracę ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku, odbywają się tu
comiesięczne spotkania Sekcji Literacko-Poetyckiej, w ramach których słuchacze m.in. poznają zbiory
specjalne, biorą udział w szkoleniach dotyczących korzystania z Internetu, z bibliotek cyfrowych, itd.,
uczestniczą również w wernisażach organizowanych w Bibliotece.
Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej
BG od wielu lat jest siedzibą Bydgoskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi
Wileńskiej, które skupia środowisko bydgoszczan pochodzących z terenów północno-wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej oraz osób zainteresowanych tematyką kresów wschodnich. Kieruje nim
dr Henryk Dubowik. Zebrania Towarzystwa odbywają się raz w miesiącu, podczas których mają
miejsce spotkania z wybitnymi postaciami świata kultury czy nauki, prezentowane są odczyty i filmy
o tematyce historycznej. TMWiZW po śmierci dr. Leszka Jana Malinowskiego wydało 2 ostatnie już
numery czasopisma Wileńskie Rozmaitości, jednak kontynuuje działalność wydawniczą publikacji
zwartych. Dotychczas ukazały się 102 książki (w roku 2011 wydano dwie nowe pozycje:
L. J. Malinowski Szkice o kulturze wileńskiej oraz praca zbiorowa Wspomnienia o szkołach
wileńskich).
Działalność badawcza i naukowa
W 2011 r. Biblioteka zainicjowała projekt Pamięć Bydgoszczan – archiwum historii mówionej.
Jego celem jest rejestrowanie, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianiu na stronie projektu
(www.pamiecbydgoszczan.ukw.edu.pl) opowieści dotyczących Bydgoszczy, poprzez utworzenie bazy
nagrań audio i wideo z relacjami. Projekt realizowany jest przez Partnerów: Fundację dla Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Partner Wiodący), Bibliotekę Główną UKW, Instytut Historii
i Stosunków Międzynarodowych UKW oraz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. W trakcie
rozmów z mieszkańcami Bydgoszczy poruszane są zagadnienia życia codziennego, wyglądu Miasta,
ważnych wydarzeń historycznych, politycznych, artystycznych, wybitnych osobistości związanych
z Miastem, wielokulturowości, mniejszości narodowych itp. Część relacji jest udostępniana
w Internecie w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej.
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KADENCJA 2008-2012
Uwagi wstępne
Kolejne lata zaznaczyły się pogorszeniem warunków finansowych.
Tabela 130. Budżet Biblioteki na podstawową działalność w kolejnych latach
rok

2008

2009

2010

2011

2012

budżet

450 000

250 000

200 000

250 000

150 000*

* prowizorium
Właściwe zarządzania finansami Biblioteki było utrudnione. W pierwszej kolejności należało
zagwarantować fundusze na opłacenie kosztów stałych, wynikających z umów (serwis systemu
bibliotecznego, prenumerata polskich czasopism). Koszty te wzrastały co roku od 80 000 zł w 2008 r.
do 125 000 zł w 2011 r. Pozostała kwota przeznaczana była głównie na zakup książek, a także
sprzętu i oprogramowania, jak również na zapewnienie użytkownikom dostępu do podstawowych
usług bibliotecznych.
Dodatkowe wsparcie finansowe z 10% odpisu z funduszy badań statutowych przeznaczane
było na zakup dostępu do światowej literatury naukowej w czasopismach i bazach danych: EBSCO,
Elsevier, Springer, Nature (2009).
Tabela 131. Wydatki na bazy
rok

2008

2009

2010

2011

2012

wydatki

87 000

118 000

-

6 000

37 000

Od 2010 r. MNiSW rozpoczęło finansowanie dostępu do podstawowych baz danych dla szkół
wyższych w Polsce. Co roku zwiększa się ilość baz finansowanych w 100% przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego (EBSCO, Elsevier, Springer, Nature, Web of Science, Wiley, Scopus).
W związku z tym przy wsparciu Rady Bibliotecznej zadecydowano w 2011 r. o przeznaczeniu kwoty
10% odpisu z funduszy badań statutowych na zakup literatury naukowej. Z funduszy tych w 2010
i 2011 r. finansowany był zakup, głównie książek, w ogólnej kwocie 62 000 zł. Z pozostałej kwoty 10%
odpisu zakupiono w 2011 i 2012 r. bazy:


AIP – kolekcję czasopism elektronicznych wydawanych przez American Institute of
Physics;



PsycARTICLES – kolekcję 150 000 recenzowanych artykułów czasopism naukowych
z dziedziny psychologii, wydawanych przez American Psychological Association oraz
organizacje zrzeszone;



Projekt MUSE – Humanities Collection.

W styczniu 2012 r. Rada Biblioteczna zaopiniowała pozytywnie wniosek Zakładu Botaniki
Instytutu Biologii Środowiska o zakup księgozbioru prof. dr. hab. Władysława Matuszkiewicza. Za
kwotę 10 000 zł pozyskano w miarę kompletny zbiór książek z zakresu geobotaniki i nauk
pokrewnych.
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Dofinansowywanie działalności filii przez jednostki uczelni ulegało stałemu obniżaniu i w roku
2012 ustało niemal całkowicie.
Z roku na rok wzrastają natomiast fundusze dodatkowe, pochodzące z opłat za
przetrzymywanie książek i zapisy użytkowników: od 58 000 zł w 2008 r. do 115 000 zł w 2011 r.
Fundusze te były przeznaczone przede wszystkim na zakup książek, podstawowego wyposażenia,
naprawy i zakupu sprzętu komputerowego i oprawę książek. Wysokość opłat za przetrzymywanie
książek utrzymano na tym samym poziomie, ale skrócenie okresu wypożyczeń spowodowało, że
zwiększyły się wpływy z tego źródła.
Tabela 132. Zakup książek
rok

2008

2009

2010

2011

egzemplarze

8 434

4 778

3 462

4 611

Co roku przekazywany jest odpis na fundusz inwestycyjny. Wnosi on obecnie 80 000 zł.
Dodatkowe fundusze, w wysokości 6 000 euro, udało się pozyskać na utworzenie NATO
Corner”.

W

2011

roku

Pion

Dyplomacji

Publicznej

NATO,

za

pośrednictwem

Stałego

Przedstawicielstwa RP przy NATO wystąpił z propozycją utworzenia w Bibliotece punktu
informacyjnego o Sojuszu Północnoatlantyckim, dzięki któremu mają dostęp do najbardziej aktualnych
publikacji dotyczących sojuszu. Jest to jedyny tego typu projekt w kraju. Oficjalne otwarcie Kącika
NATO nastąpiło 4 czerwca w obecności Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz
generała Pavla Macko - dowódcy Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO r .
Od 2011 roku Biblioteka ma możliwość składania wniosków do MNiSW na działalność
upowszechniającą naukę. Udało się w jesiennej edycji 2011 r. uzyskać dofinansowanie Ministerstwa
na zabezpieczenie zbiorów do nowej Biblioteki w wysokości 172 000 zł. Dzięki nim zostanie zakupiono
w 2012 r. 6 stanowisk do zabezpieczania zbiorów. W marcu 2012 r. złożono kolejny wniosek do
MNiSW na Retrokonwersję zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w celu
udostępnienia zasobów w nowym gmachu Biblioteki na kwotę 344 000 zł oraz wniosek do
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł 1.1 o finansowanie projektu Utworzenie bazy „Pamięć Bydgoszczan" prezentującej relacje,
opowieści i materiały faktograficzne na kwotę 386 500 zł.
W 2011 r. Biblioteka podjęła starania wspólnie z Fundacją dla UKW o pozyskanie
dodatkowych środków na działalność. W 2011 r. otrzymano dofinansowanie Miasta Bydgoszczy na
dwa projekty:


organizacja wystaw i spotkań z cyklu W bibliotece o sztuce – 3 000 zł;



Pamięć Bydgoszczan – archiwum historii mówionej – 20 000 zł.

Projekty te, ponownie dzięki wsparciu Miasta Bydgoszczy, są kontynuowane w 2012 r.
Od 2008 r. intensywnie uczestniczono w pracach związanych z planowaniem nowego gmachu
Biblioteki oraz organizacją i rozmieszczeniem w nim zbiorów. W 2008 i 2009 r. przygotowano na
potrzeby planów architektonicznych szczegółowy opis funkcjonalności budynku. Latem 2010 r.
opracowano dokładną specyfikację wyposażenia biblioteki do przetargu na budowę i wyposażenie
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gmachu. W wyniku przetargu wyłoniona została firma BUDIMEX. W 2011 i 2012 r. uzgodniono
elementy aranżacji wnętrz: kolory ścian, rodzaje wykładzin, stolarki, oświetlenia, jak również szczegóły
dotyczące konstrukcji i rozmieszczenia regałów. Informacje dotyczące postępów w budowie nowego
gmachu Biblioteki zamieszczane były na bieżąco w blogu Dziennik budowy.
Stan zatrudnienia i rozwój kadry
 Etaty
Od 2009 r., kiedy to zlikwidowano 1 etat, zatrudnienie jest stałe i wynosi 68,25 etatu:


bibliotekarze dyplomowani – 3;



kustosze (od 2010 r.) - 28,5;



starsi bibliotekarze - 13,5;



bibliotekarze – 10;



młodsi bibliotekarze – 6;



magazynierzy - 2,75;



pozostałe: informatycy, specjaliści, referent, introligator - 4,5*.

* stan na dzień 31 grudnia 2011 r.
W Bibliotece pracują 2 osoby z tytułem doktora, w tym jedna w wymiarze ½ etatu.
Realizacja polityki kadrowej w omawianym okresie:


rezygnacja z zatrudniania osób na pełnym etacie na rzecz dwóch osób na ½ etatu, dla
ułatwienia obsadzania dyżurów,



zatrudnianie na czas określony (z przerwą wakacyjną),



ograniczenie zatrudnienia o jeden etat,



rezygnacja z zatrudnienia zastępstwa w krótkim okresie czasu,



zatrudnianie emerytowanych pracowników na niższym stanowisku,



zmniejszenie liczby stanowisk kierowniczych.

Dla potrzeb realizacji prac bibliotecznych angażowano praktykantów, wolontariuszy, stażystów
kierowanych z urzędów pracy.
Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników
W latach 2008-2012 regularnie odbywały się szkolenia pracowników BG UKW obejmujące:
nowe funkcjonalności baz danych np. Ebsco, wykorzystywanie platformy ISI Web of Knowledge
w badaniach bibliometrycznych, baz testowych. Co roku organizowano dla pracowników Biblioteki
jeden wykład z udziałem specjalisty zewnętrznego z wiodących ośrodków bibliotekarskich (Katowice,
Poznań, Toruń, Kraków) dotyczące: zakresu

jakości i standardów w nowoczesnych bibliotekach

akademickich, popularyzacji otwartego dostępu do nauki, bibliotek cyfrowych, kolekcjonerstwa.
Trzech pracowników odbyło dwutygodniowe staże w ramach wymiany Erasmus w bibliotekach
narodowych Czech, Austrii i Danii. Od jesieni 2010 r. rozpoczęto wewnętrzne podnoszenie kwalifikacji
pracowników z zakresu znajomości języka angielskiego.
Pracownicy Biblioteki UKW brali udział w konferencjach ogólnopolskich i regionalnych. Dzięki
uzgodnieniom z władzami bibliotek regionu pracownicy bibliotek UKW, UMK, UTP, Collegium
Medicum mogli uczestniczyć bezpłatnie w organizowanych przez siebie konferencjach. Każdego roku
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jedna osoba uczestniczyła w Forum Młodych Bibliotekarzy. Dyrektor Biblioteki brał udział
w Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich. Ponadto pracownicy szkolili się na
kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe w zakresie opracowania rzeczowego, digitalizacji,
obsługi systemu Horizon i in. Trzy osoby ukończyły studia podyplomowe.
13 pracowników Biblioteki odbyło niezbędne dla awansu staże w bibliotekach akademickich
Bydgoszczy. Przyjęto do Biblioteki na staże 5 pracowników bibliotek naukowych regionu.

Lokale i zbiory
Warunki lokalowe Biblioteki Głównej i filii w omawianym okresie niewiele się zmieniły.
Przeprowadzano jedynie niezbędne remonty. W 2010 r. zmodernizowano pomieszczenia digitalizacji.

Zbiory
W Bibliotece Głównej prowadzona była selekcja zbiorów oraz kontrola zbiorów w sposób
ciągły. Zajmowali się tym pracownicy Sekcji Melioracji i Kontroli (1,5 etatu). W okresach letnich (lipiec-wrzesień) przy zaangażowaniu wszystkich możliwych pracowników przeprowadzane było skontrum
w działach 80, 94, 3 i 37, 92, 792, 78, 2, 6, 61, 63. Na jego podstawie stworzono bazę braków
względnych. Na bieżąco przeprowadzana była melioracja księgozbioru. Wydzielane były druki zbędne
przeznaczone na makulaturę i do dubletów. Uzupełniano bazę druków przeznaczonych na wymianę
międzybiblioteczną.
Tabela 133. Wpływy do Biblioteki Głównej UKW i jej filii w latach 2008-2011
rok/zbiory

książki

czasopisma

zbiory specjalne

2008

11 582

672

1 757

2009

9 908

468

218

2010

9 431

410

153

2011

8 178

729

183

Zbiory Biblioteki na koniec grudnia 2011 r., po pomniejszeniu o ubytkowane jednostki wynosiły
767 910 jednostek.
Udostępnianie zbiorów
Użytkownicy
Nowy regulamin udostępniania (Rozporządzenie Rektora UKW nr 54/2008/2009 w sprawie
wprowadzenia regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Głównej UKW) przyczynił się do skrócenia
okresu wypożyczeń książek do 2 miesięcy. Tym samym księgozbiór był intensywniej udostępniany
i zaspokojono potrzeby większej liczby użytkowników.
Niestety ilość użytkowników systematycznie spadała, co miało związek z ogólnym spadkiem
liczby studentów. W 2008 r. zarejestrowano łącznie 29 160 użytkowników, w 2011 r. – 19 093, jednak
aktywnie korzystających było jedynie 9 846.
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Udostępnianie
Spadek liczby użytkowników spowodował zmniejszenie ilości udostępnianych zbiorów.
W 2008 r. udostępniono czytelnikom indywidualnym we wszystkich placówkach łącznie 811 296
jednostek, w 2011 r. – 523 350 jednostek, w tym książek:


w czytelniach: 2008 – 535 840 jedn., 2011 – 377 338 jedn.



na zewnątrz: 2008 – 155 812 jedn., 2011 – 145 012 jedn.

Współpraca w zakresie udostępniania z bibliotekami krajowymi i zagranicznymi
Współpraca

polegała

głównie

na

wymianie

międzybibliotecznej.

Wypożyczalnia

Międzybiblioteczna sprowadzała na zamówienie czytelników książki, mikrofilmy oraz kopie (ksero, pdf)
z bibliotek krajowych i zagranicznych. Współpraca nawiązano z ponad 100 bibliotekami krajowymi
i kilkunastoma zagranicznymi. Zaobserwowano wzrost wypożyczeń do innych bibliotek, do czego
przyczyniły się:


dobrze zredagowana strona Biblioteki;



łatwy dostęp do informacji on-line, baz komputerowych;



możliwość zamawiania i otrzymywania potrzebnych materiałów drogą elektroniczną szybka informacja, znacznie krótszy okres oczekiwania na książkę;



dobra współpraca z bibliotekami.

Komputeryzacja Biblioteki

Komputery
Baza komputerowa Biblioteki stale rozwijała się. Pod koniec 2011 r. w sieci bibliotecznej
znajdowało się 108 komputerów i 9 serwerów w Bibliotece Głównej oraz 43 komputery w bibliotekach
filialnych. Znaczną ilość sprzętu w całej sieci bibliotecznej poddano naprawie lub modernizacji
i wyposażono w nowe podzespoły, przez co ich stan znacznie się poprawił. Na terenie Biblioteki
Głównej, Czytelni Czasopism i we wszystkich filiach uruchomiono bezprzewodowy dostęp do
Internetu.
W Bibliotece Głównej wszystkie prace objęte były zintegrowanym systemem bibliotecznym
HORIZON. Wdrożono komputeryzację w bibliotekach filialnych, w ostatniej kolejności również
w Bibliotece Geograficznej, gdzie prace były utrudnione przez brak dostępu do sieci.

Katalog komputerowy
Przyspieszenie prac nad opracowaniem zbiorów i zamieszczenie pełnej informacji o dostępie
do zbiorów zaowocowało tym, że na początku 2012 r. 55% wszystkich zbiorów Biblioteki widocznych
było w Internecie za pośrednictwem katalogu on-line (207 000 opisów książek i czasopism oraz
428 000 egz.).
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Utrzymywana jest współpraca z centralnym katalogiem NUKAT. Ilość wprowadzanych
rekordów rośnie co roku. Pracownicy Sekcji Opracowania Formalnego i Rzeczowego Zbiorów
wprowadzają rocznie blisko 1 000 opisów, kopiują ponad 18 000.
Dostęp użytkowników do Internetu
Komputery z dostępem do Internetu dla studentów są zajęte niemal bez przerwy. Z 17
stanowisk w Czytelni Internetowej korzystało blisko 19 000 osób rocznie. Ze względu na dostęp
bezprzewodowy do Internetu w pomieszczeniach Biblioteki Głównej i filii rejestrowano zwiększającą
się ilość osób korzystających z własnych laptopów (w 2011 r. 4.200 użytkowników Czytelni
Informacyjnej).
Dostęp do baz danych
Na stronie domowej Biblioteki zarejestrowani użytkownicy mieli możliwość korzystania
z naukowych baz danych w wersjach pełnych testowych. Do 2010 r. UKW opłacało dostęp do baz:


EBSCO eIFL Direct;



Elsevier – Science Direct;



Web of Knowledge;



Springer –Kluwer;



NATURE;



Mathematical Reviews (Math SciNet).

Od 2010 r. pracownicy i studenci UKW mają bezpłatny dostęp do wymienionych baz danych
w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, która co roku powiększa swoje zasoby. W kolejnych latach
dołączyły bazy: Wiley, Scopus. Dzięki uwolnionym w ten sposób funduszom sfinansowano zakup
nowych baz: AIP – czasopism elektronicznych wydawanych przez American Institute of Physics,
PsycARTICLES – kolekcję 150 000 recenzowanych artykułów czasopism naukowych z dziedziny
psychologii, wydawanych przez American Psychological Association oraz organizacje zrzeszone,
Projekt MUSE – Humanities Collection oraz prenumeratę czasopism.
Przez cały omawiany okres pozyskiwano dla użytkowników możliwość korzystania z baz
płatnych, dostępnych bezpłatnie w kilkutygodniowym lub kilkumiesięcznym okresie testowania, m.in.:


archiwa Web of Knowledge;



Research Starters Sociology;



Central and Eastern European Online Library (CEEOL);



Art & Architecture Complete;



Walter de Gruyter;



America: History & Life with Full Text
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Historical Abstracts with Full Text;



EMIS (Emerging Markets Information Service);



Oxford English Dictionary Online;



BioOne Online Journals;



CRC Press / Taylor & Francis, Science & Technology Collection;



CRC Press / Taylor & Francis, Economics Netbase;



Project MUSE;



Czytelnia Ibuk.pl;



ProQuest Dissertations and Theses;



Emerald;



iBUK;



LexisNexis Academic;



humanistyczne bazy Ovid Technologies:
-

Current Contents® - Arts and Humanities,

-

Current Contents® - Social and Behavioral Sciences,

-

International Bibliography of the Social Sciences,

-

Philosopher's Index,

-

PsycBOOKS,

-

Wilson Humanities Abstracts Full Text,

-

Wilson Education Abstracts Full Text;



Central & Eastern European Academic Source (CEEAS);



Research Starters Sociology;



IEEE Computer Society Digital Library (CSDL);



IOPScience;



PsycARTICLES;



PsycBOOKS;



PsycINFO;



Environment Complete;



SocINDEX with Full Text Literary Reference Center;



Oxford Scholarship Online;



Oxford Journals;



ACM Digital Library;



MEDLINE with Full Text.

Za pomocą poczty UKW rozsyłane były informacje o dostępnych aktualnie w sieci uczelnianej
bazach danych oraz o zasobach elektronicznych udostępnianych w ramach testów wraz z ich krótkimi
charakterystykami, adresami i terminami dostępu; informacje o ofercie dydaktycznej Biblioteki UKW,
w tym m.in. o szkoleniach z zakresu elektronicznych źródeł informacji, dedykowanych grupom
seminaryjnym.

Biblioteczna strona WWW
Strona WWW Biblioteki umożliwiała użytkownikom dostęp do: katalogu, baz danych, bazy
publikacji pracowników UKW (Expertus), elektronicznych formularzy (w tym składanie propozycji
zakupu książek do biblioteki, zadawania pytań dyżurującemu bibliotekarzowi, a pracownicy biblioteki
235

mieli możliwość zgłaszania on-line problemów z działaniem sieci bibliotecznej), jak również informacji
o szkoleniach, imprezach organizowanych w Bibliotece. W październiku 2011 r. uruchomiony został
nowy serwis WWW biblioteki. Jego głównym zadaniem było połączenie prostoty i czytelności z coraz
większą ilością usług i informacji udostępnianych online. Strona www książnicy UKW rejestruje
miesięcznie ok. 30 000 odsłon.

Pracowania Digitalizacji i Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa
Biblioteka Główna UKW razem z Biblioteką Uniwersytecką w Toruniu od września 2005 r.
współpracuje przy tworzeniu Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Zasoby KPBC są bardzo
dobrze przeszukiwane narzędziami Google, jak również widoczne są w Europeanie. Dzięki temu
KPBC stała się wizytówką Biblioteki i uczelni, promującą je nie tylko w kraju, ale również za granicą.
W 2011 r. Od początku istnienia do końca 2011 r. Pracownia Digitalizacji wykonała skany 333 691
stron i opublikowała w bazie KPBC 15 945 jednostek, z czego w okresie 2008-2011: 157 692 strony
i 8 809 jednostek. Były one sukcesywnie umieszczane w odpowiednich kolekcjach (regionalia,
materiały dydaktyczne oraz dziedzictwo kulturowe).
W Pracowni zrealizowano następujące prace,


skanowanie, poddawanie obróbce i przeformatowanie stron;



archiwizacja zdigitalizowanych obiektów na przenośnych dyskach zewnętrznych;



wprowadzanie opisów zeskanowanych jednostek do komputerowej bazy danych
i wewnętrznych katalogów kartkowych;



pozyskiwanie w celu publikacji w KPBC cennych dokumentów (m.in. przedwojennych
książek i czasopism regionalnych), głównie od Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bydgoszczy; Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie i
Inowrocławiu;



przygotowanie graficzne plakatów, folderów i zaproszeń na wystawy, wykłady,
promocje książek i inne imprezy biblioteczne;



skanowanie i obróbka dokumentów dla użytkowników zewnętrznych i własnych oraz
na potrzeby Wypożyczalni Międzybibliotecznej;



skanowanie i obróbka ilustracji starodruków z XV-XVIII w. dla dr. H. Dubowika do
przygotowywanych przez niego publikacji o cennych zbiorach Biblioteki Głównej UKW;



pozyskanie prawa do udostępniania w KPBC publikacji Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury i Sztuki w Bydgoszczy, Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy i innych
instytucji poszczególnych organizacji oraz poszczególnych autorów;



przygotowanie umów licencyjnych dla autorów i wydawców.



w ramach projektu Pamięć Bydgoszczan w 2011 r. zdigitalizowano, poddano obróbce

i opublikowano na stronie www.pamiecbydgoszczan.ukw.edu.pl: dokumenty – 11, fotografie –
42, relacje – 87, ponadto w KPBC – 20 nagrań.
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Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich BG UKW
Pracownia Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich Biblioteki Głównej UKW powstała
w 2008 r. Jej zasoby ukształtowały: gromadzone od lat 60-tych XX w archiwum Stanisława Kiałki,
Legendy wileńskiej konspiracji, oraz przekazane przez dra Leszka Jana Malinowskiego archiwum
Bydgoskiego Oddziału Tow. Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej i część archiwum Światowego
Związku Żołnierzy AK (ankiety osobowe). Po apelu umieszczonym w Wileńskich Rozmaitościach, kilku
autorów i wydawców przesłało książki, związane z Kresami.
Zbiory dokumentują głównie okres 20-lecia międzywojennego i czasy II Wojny Światowej na
Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. Są wśród nich materiały dotyczące:


szkolnictwa (głównie szkół wileńskich: Gimnazjum im. Króla Zygmunta Augusta, Gimnazjum
oo. Jezuitów, Szkoła Nazaretanek). Dokumentacja obejmuje spisy i zdjęcia uczniów
i nauczycieli, protokoły Rady Pedagogicznej, działalność kółek i organizacji szkolnych, opisy
konkursów i wycieczek, a nawet materialne warunki funkcjonowania szkoły;



organizacji i działalności AK na kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej:
-

bardzo

bogata,

obszerna

dokumentacja

działań

poszczególnych

komórek

organizacyjnych AK, brygad i wielu innych oddziałów zbrojnych;


biografie: blisko tysiąc ankiet osobowych o różnej szczegółowości, nadesłanych przez
żyjących członków AK lub rodziny opracowania i wspomnienia na temat osób, które zginęły w
walce z okupantami;



wspomnienia i pamiętniki, związane z przeżyciami okresu wojennego, walką z dwoma
okupantami, więzieniem i śledztwem, zsyłką do łagrów i powrotem do Polski, jak również
wspomnienia obejmujące dzieje rodzin, od pokoleń żyjących na Litwie;



bardzo obszerna korespondencja ŚZŻAK i TMWiZW dotycząca w dużej mierze wydarzeń
wojennych oraz działań na rzecz ich upamiętnienia;



dokumentacja ikonograficzna: zbiór kilkuset fotografii osób związanych z konspiracją, uczniów
i nauczycieli szkół wileńskich, profesorów Uniwersytetu Stefana Batorego i innych, a także
fotografie obiektów architektury i sztuki Kresów Północno-Wschodnich, a także dokumenty
dotyczące współczesnych zjawisk:
-

działalności organizacji kresowych w Polsce i poza granicami, zwłaszcza w Stanach
Zjednoczonych;

-

opisów uroczystości poświęconych rocznicom związanym z działalnością Okręgu
Wileńskiego AK oraz upamiętnieniem zmarłych bohaterów (tablice pamiątkowe);

-

zjazdów koleżeńskie żołnierzy Okręgu Wileńskiego AK.

Osobną grupę stanowi bogata korespondencja z redaktorem Wileńskich Rozmaitości i serii
książkowej Biblioteka Wileńskich Rozmaitości, dr. Leszkiem Janem Malinowskim, głównie na
temat przygotowywanych publikacji i gromadzonej dokumentacji dotyczącej Kresów. Kilkaset
listów, będących kopalnią wiadomości historycznych i biograficznych, pokazuje ogromną pracę
redaktora. Rozproszone w nich wiadomości są często jedynym źródłem informacji na
szczegółowe tematy.
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Ukończono opracowanie materiałów na temat organizacji i działalności AK na kresach
Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej, materiałów biograficznych, wspomnień i pamiętników oraz
szkolnictwa. Rozpoczęto porządkowanie i opisywanie kilkutysięcznego zbioru fotografii (głównie osób)
i bardzo obszernej korespondencji redaktora Wileńskich Rozmaitości oraz Komisji Historycznej i władz
Światowego Związku Żołnierzy AK.
Przeprowadzono wstępne rozmowy na temat wykorzystania części zbiorów jako materiału do
prac magisterskich filologii polskiej.
Działalność dydaktyczna, informacyjna i naukowa
Szkolenia
Z roku na rok rosła liczba szkoleń realizowanych przez Oddział Informacji Naukowej (OIN).
Głównie realizowane były: przysposobienie biblioteczne, szkolenia dla grup seminaryjnych, szkolenia
dla młodzieży szkolnej (głównie maturzyści). Celem zajęć jest kształcenie użytkowników informacji
elektronicznej z zakresu kompetencji informacyjnych. Tematyka szkoleń obejmuje zasoby cyfrowe
udostępniane w Internecie: katalogi, bibliograficzne bazy danych, repozytoria naukowe czy kolekcje
pełnotekstowe, biblioteki cyfrowe. W 2008 r. przeprowadzono 121 szkoleń, w 2009 r. - 131, w 2010 r.
– 171, w 2011 r. – 163, w 2012 r. – 23.
Działalność popularyzatorska i wystawiennicza
Z większym zaangażowaniem Biblioteka włączyła się w życie kulturalne uczelni i Bydgoszczy.
Zorganizowano szereg wystaw, wykładów, spotkań, których zadaniem było nie tylko bezpośrednie
kształtowanie wizerunku Biblioteki jako nowoczesnej, aktywnej instytucji, ale przyczynić się miało
także do promocji uczelni, której Biblioteka jest nieodłączną częścią. W organizowanych od 2009 r.
spotkaniach z cyklu W bibliotece o sztuce licznie uczestniczyli twórcy i miłośnicy sztuki, studenci,
słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wystawy, które odbywały się kilka razy
do roku w Bibliotece Głównej UKW zyskały stałe grono entuzjastów. Towarzyszyły im wernisaże,
wykłady, projekcje. Prezentowana była oprócz własnych zbiorów Biblioteki, twórczość głównie
bydgoskich artystów: malarzy, grafików, fotografików, m.in. Jerzego Puciaty, Łukasza Płotkowskiego,
Jerzego Riegla, Jacka Piatka. W rezultacie serdecznych kontaktów z malarzem krakowskim,
prof. Jerzym Świecimskim, którego wystawę zorganizowano w 2009 r. Biblioteka otrzymała w darze
blisko 60 obrazów artysty. W murach Biblioteki gościły także prace artystów z zagranicy. W 2010 r.
odbyła się wystawa Znad Wilii malarstwa artystów wileńskich.
Dużą popularnością cieszyły się wystawy fotograficzne, m.in. World Press Photo, a także
prezentacje twórczości studentów i pracowników uczelni, m. in. Afryka południowa w obiektywie
geobotaników – relacja i wystawa fotografii Marii Wojterskiej i Haliny Ratyńskiej z wyprawy naukowej.
Współpraca z bydgoskimi instytucjami zaowocowała wystawą fotografii z zasobów Muzeum Kanału
Bydgoskiego, prezentującą rozwój żeglugi bydgoskiej. Zdjęcia barek i holowników pochodziły
z kolekcji Czesława Zycha z lat 60-80. XX w.
28.03.2012 r. uroczyście obchodzono Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej połączony m.in.
z otwarciem wystawy: 1000 lat przyjaźni polsko-węgierskiej, z okolicznościowymi wykładami oraz
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pokazem filmu Wolność, miłość (2006). Gośćmi specjalnymi byli: radca Ambasady Węgier ds. kultury
i prasy Attila Szalai oraz kulturoznawca, literaturoznawca i tłumacz lit. węgierskiej, prof. Jerzy Snopek.
Najważniejszą imprezą popularyzującą książkę stał się organizowany od 2009 r. Tydzień
Bibliotek (maj) w ramach którego odbył się szereg imprez:


wystawy i prezentacje eksponatów, m.in. Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa
w Grębocinie oraz inne o tematyce bibliologicznej;



warsztaty wytwarzania papieru, tworzenia ilustracji, korzystania z bibliotek cyfrowych;



kiermasze książek, m.in. zagranicznych z zakresu sztuki;



wykłady poświęcone problematyce bibliotecznej, historycznej i in.;



dyskusje, m.in. o prawach człowieka;



promocje książek;



spotkania z wydawcami;



projekcje filmów.

Coraz większym zainteresowaniem cieszyły się inne imprezy kulturalne:


Ja jestem Żyd z Wesela – monodram w wykonaniu aktora Teatru Polskiego:
Mieczysława Franaszka;



Wystarczy – wiersze Wisławy Szymborskiej – w wykonaniu studentów Akademii
Muzycznej;



Lucjan Freud – ostatni wielki realista – wykład z pokazem Mateusza Solińskiego.

Biblioteka Główna jako siedziba instytucji
BG od wielu lat jest siedzibą Bydgoskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi
Wileńskiej, które skupia środowisko bydgoszczan pochodzących z terenów północno-wschodnich
dawnej Rzeczypospolitej oraz osób zainteresowanych tematyką kresów wschodnich. Zebrania
Towarzystwa, pod kierownictwem dr. Henryka Dubowika odbywały się raz w miesiącu. TMWiZW po
śmierci dr. Leszka Jana Malinowskiego wydało 2 ostatnie już nry czasopisma Wileńskie Rozmaitości,
jednak kontynuowało działalność wydawniczą publikacji zwartych. Dotychczas ukazały się 102 książki
(w roku 2011 wydano dwie nowe pozycje: L. J. Malinowski Szkice o kulturze wileńskiej oraz praca
zbiorowa Wspomnienia o szkołach wileńskich).
Działalność badawcza i naukowa
Biblioteka współpracowała aktywnie z Katedrą Informacji Naukowej i Bibliologii przy
organizacji 3 konferencji w latach 2009-2011 r. oraz Instytutem Filologii Polskiej i Instytutem
Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej przy organizacji 3 kolejnych. Pomoc jednostkom uczelni polegała
m.in. na organizowaniu wystaw związanych z tematyką obrad, projektowaniu plakatów i zaproszeń,
prezentowaniu najcenniejszych zbiorów Biblioteki uczestnikom konferencji i gościom uczelni.
W 2011 r. Biblioteka zainicjowała projekt Pamięć Bydgoszczan – archiwum historii
mówionej. Jego celem jest rejestrowanie, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie na
stronie projektu (http://pamiecbydgoszczan.ukw.edu.pl) opowieści dotyczących Bydgoszczy, poprzez
utworzenie bazy nagrań audio i wideo z relacjami. Projekt realizowany jest przez Partnerów: Fundację
dla Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Partner Wiodący), Bibliotekę Główną UKW,
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Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW oraz Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.
W ramach projektu zorganizowano konferencję, której zadaniem było podsumowanie doświadczeń
związanych z działaniami służącymi upamiętnianiu wydarzeń z przeszłości. Uczestniczyli w niej
przedstawiciele

wiodących

ośrodków

naukowych

oraz

instytucji,

których

zadaniem

jest

upowszechnianie wiedzy historycznej i kultywowanie pamięci. Patronat nad konferencją, której część
odbyła się w Sali sesyjnej Urzędu Miasta, objął Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.
W latach 2008-2011 ukazały się publikacje pracowników Biblioteki:


książka dr. Henryka Dubowika, przy współpracy dr Aldony Chlewickiej i Bernardety Iwańskiej-Cieślik Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wydana w 2009 r. przez Wydawnictwo UKW, która
otrzymała wyróżnienie jury Konkursu na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej na
XVI Wrocławskich Targach Ksiązki Naukowej w 2010 r. i nagrodę specjalną za Najlepszą
Książkę Akademicką w 2010 r. na XXIV Poznańskich Dniach Ksiązki Naukowej;



18 artykułów oraz 6 recenzji na łamach czasopism fachowych: Biuletyn EBIB, Bibliotekarz
Kujawsko-Pomorski, Forum Akademickie, Wiadomości Głosy Rozmowy o Szkole, Toruńskie
Studia Bibliologiczne, Poradnik Bibliotekarza oraz w materiałach konferencyjnych.
W 2010 r. realizowany był przez pracowników Biblioteki w ramach grantu zespołowego projekt

własny: Badanie studentów UKW w zakresie kompetencji informacyjnych. Przeprowadzono także
badania w ramach zespołowego projektu nad wykorzystaniem elektronicznych publikacji naukowych
dostępnych online przez nauczycieli akademickich UKW (Maciej Weryho i Małgorzata Zmitrowicz).
Corocznie Biblioteka gościła uczestników Festiwalu Nauki, w którym brali także udział
pracownicy Biblioteki, wygłaszając prelekcje, m.in. Internet otwarty czy zamknięty dostęp do wiedzy
i organizując

okolicznościowe

wystawy,

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
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np.

Cenne

zbiory

slawistyczne

Biblioteki

Głównej

2. CENTRUM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH IM. KURTA LEWINA
Działalność Centrum wymaga dużego zaangażowania wykraczającego poza statutowe
zadania, do realizacji których Centrum jest zobowiązane. W związku z brakiem szerszego
zainteresowania problematyką ze strony młodszej kadry naukowej oraz brakiem wsparcia ze strony
lokalnego środowiska, Komitet Wykonawczy podjął decyzję o zawieszeniu działalności Centrum
Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina UKW w Bydgoszczy od roku akademickiego 2011/2012 na
czas nieokreślony.

KADENCJA 2008-2012
Centrum Badań Psychologicznych im. Kurta Lewina Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
zostało utworzone z inicjatywy uczestników międzynarodowej konferencji pt. Kurt Lewin: Contribution
to Contemporary Psychology (10-12 września 2004, Mogilno-Bydgoszcz) dnia 31 marca 2005 roku
Zarządzeniem Rektora AB Nr 40/2004/2005. Na podstawie tego Zarządzenia Komitet Wykonawczy
Centrum działało w składzie:
1. prof. dr hab. Janusz Trempała – dyrektor,
2. dr hab. Włodzisław Zeidler – członek,
3. mgr Remigiusz Koc – członek.
Od roku 2007 Komitet Wykonawczy Centrum działało w składzie:
1. prof. dr hab. Janusz Trempała – dyrektor,
2. dr Remigiusz Koc – członek,
3. dr Magdalena Miotk – członek.
Zgodnie z zatwierdzonym Statutem, w skład stałych członków Rady Naukowej Centrum wchodzą:
1. Beatrice Wright,
2. Albert Pepitone,
3. Bertram Raven,
4. Robert Kleiner,
5. Lawrence Sherman,
6. Robert Schmuck,
7. Wolfgang Schoenpflug.
W wyniku wyborów uzupełniających skład ten uzupełniają:
8. David Bargal,
9. Bogdan Wojciszke,
10. Zbigniew Zaleski.
Komitet Wykonawczy przy wsparciu członków-założycieli podjął w latach 2008-2011 następujące
działania:


gościł następujących uczonych:
 we wrześniu 2008 roku Centrum gościło Thomasa Lewina, bratanka Kurta Lewina –
spotkał się on z pracownikami i studentami Instytutu Psychologii, w trakcie pobytu
przekazał Centrum kopie kolejnych dokumentów dotyczących rodziny Lewinów,
zamieszkałych w regionie;
241

 między 30.10-08.11.2010 roku w Centrum gościł prof. Benjamin Gidron,

dyrektor

the Israeli Center for Third Sector Research (ICTR) at Ben Gurion University of the
Negev in Beer-Sheva (Israel); B. Gidron jest także Profesorem the Guilford Glazer
School of Business & Management at BGU, gdzie kieruje the Nonprofit Organizations
Management Program; w trakcie wizyty odbył zajęcia warsztatowe ze studentami,
członkami

Koła

Naukowego

Psychologów

Społecznych

oraz

spotkał

się

z pracownikami naszego Instytutu; w programie jego pobytu był wyjazd do Mogilna,
miejsca urodzenia Kurta Lewina;
 między 15-18 czerwca 2011 roku w Centrum gościł prof. John L. Bennett, który jest
Profesorem Nauk Behawioralnych at the McColl School of Business, Queens
University of Charlotte (USA), należy do światowej klasy specjalistów w zakresie
coachingu; w trakcie wizyty przeprowadził zajęcia warsztatowe Coaching as Helping
Relationship dla pracowników Instytutu Psychologii oraz oddzielnie dla studentów;
odwiedził Mogilno, miejsce urodzenia Kurta Lewina;


członkowie Komitetu Wykonawczego uczestniczyli:
 dr Remigiusz Koc wraz z mgr. M. Michalakiem przedstawili poster pt. Social
interactions between inhabitants of Bydgoszcz and Toruń the two towns which are to
establish the metropolis na XI Congress of European Psychology (lipiec, 2009,
Oslo);
 prof. dr hab. Janusz Trempała wziął udział w pracach Rady Naukowej
II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Psychologia Europejska w Okresie
Międzywojennym (13-15 kwietnia 2011 roku, Warszawa);
 prof. dr hab. Janusz Trempała wygłosił referat nt. Rozwój psychiczny jako funkcja
ogólnej sytuacji w ujęciu Kurta Lewina na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej
pt. Psychologia Europejska w Okresie Międzywojennym (13-15 kwietnia 2011 roku,
Warszawa);



członkowie Centrum opublikowali dwa artykuły z cyklu Lewinianum:
 Schmucka R. (2008). Lewinian lessons for action researchers: traveling the second
path. Polskie Forum Psychologiczne, 13, 2;
 Stachowski R. (2011). Arystotelesowy i Galaileuszowy pogląd na naukę jako
konstruktywna antyteza metodologiczna w psychologii i filozofii nauki Kurta Lewina.
[w:] W. Zeidler i H. Lueck (red.), Psychologia europejska w okresie międzywojennym,
sylwetki, osiągnięcia, problemy. Warszawa: Vizja;
 Trempała, J. (2011). Rozwój jako funkcja ogólnej sytuacji. Wkład Kurta Lewina do
współczesnej psychologii rozwoju człowieka. [w:] W. Zeidler i H. Lueck (red.),
Psychologia europejska w okresie międzywojennym, sylwetki, osiągnięcia, problemy.
Warszawa: Vizja;
 Zeidler, W. (2011). Krytyka tayloryzmu jako kolejny krok w rozwoju metodologii Kurta
Lewina. [w:] W. Zeidler i H. Lueck (red.), Psychologia europejska w okresie
międzywojennym, sylwetki, osiągnięcia, problemy. Warszawa: Vizja.
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Na adres e-mailowy Centrum każdego miesiąca napływały prośby z całego świata o pomoc
w nawiązaniu

kontaktów

naukowych

z

członkami

naszego

Centrum,

o

ustalenie

danych

bibliograficznych prac publikowanych przez Lewina i jego studentów, udostępnienie dokumentacji
historycznej lub zapytania mające charakter konsultacyjny i ekspercki (np. w miesiącu marcu 2008
roku Uniwersytet La Stampa w Rzymie poprosił o opinię na temat dorobku i aktywności naukowej
dr Renato Foschi, jednego z członków Centrum, który ubiegał się o stanowisko profesora).
Centrum przyjęło dary w postaci około 100 książek i czasopism psychologicznych, które
przesłał prof. Bertram Raven (UCLA, Stany Zjednoczone). Książki te zostały przekazane do Biblioteki
Instytutu Psychologii.
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3. KAZIMIERZOWSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
Wykłady dla słuchaczy Kazimierowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się w co
drugą środę o godz. 16.00 w budynku Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy przy ul. Kopernika 1. W roku akademickim 2011/2012 zrealizowane były następujące
tematy dla słuchaczy KUTW.
Tabela 134. Program zajęć KUTW w roku akademickim 2011/2012
wykłady

wykładowca
semestr zimowy

Życie muzyczne Bydgoszczy

dr hab. Barbara Gogol--Drożniakiewicz

Zdrowe społeczeństwo

dr Grzegorz Kaczmarek

Od zachwytu do zadumy.

dr Ewa Górecka

Malarstwo w liryce Czesława Miłosza
Czy mój wnuczek jest moim wnuczkiem?
Syndrom „pustego gniazda” a zachowania
rodziców

dr Magdalena Trojankiewicz
dr hab. Teresa Sołtysiak prof. UKW

Długie życie jako wartość

dr Zofia Zaorska

Dlaczego kwiaty są kolorowe? Przykłady

dr Katarzyna Marcysiak

strategii w świecie roślin
Jak dożyć stu lat? Wizerunek najstarszych

dr Rafał Zimny

Seniorów w mediach
semestr letni
Szkoła Nowej Generacji – szkołą naszych
wnuków
Prezentacja Chorwacji – historia, walory
turystyczne, gospodarka, polityka
Jagna czy Małgorzata. Kultura nadawania
imion
Rzecz o dostojeństwie Uniwersytetów
Trzeciego Wieku
Gimnastyka umysłu. Jak trenować swój
umysł by zachować dobrą formę
Profilaktyka zespołów bólowych kręgosłupa
Sarmacki zwrot kulturowy po roku 2000

dr hab. Mariusz Zawodniak prof. UKW
Konsul Honorowy Chorwacji
Henryk Maciejewski
dr hab. Maria
Czaplicka-Jedlikowska prof. UKW
prof. dr hab. Roman Ossowski
dr Ludmiła Zając-Lamparska
dr nauk medycznych
Stanisław Krajewski
dr Michał Mochocki

Współczesny rynek sztuki. Jak kupować, jak
sprzedawać. Nowa wartość legendarnych

dr Alicja Jagielska-Burduk

ćmielowskich figurek
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W roku akademickim 2011/2012 słuchacze KUTW, prócz obligatoryjnych wykładów, mogą
uczestniczyć w następujących sekcjach: informatyki, języka angielskiego, języka niemieckiego,
ekspresji muzycznej, a od następnego roku akademickiego również chóru. Zgodnie z Zarządzeniem
Nr 17/2011/2012 Rektora UKW z dnia 30 listopada 2011 r., ustalona została opłata za dodatkowe
kształcenie w ramach utworzonych sekcji ćwiczeniowych w kwocie 65,00 zł za semestr. Słuchacze
mogą uczestniczyć w dowolnej liczbie sekcji uiszczając odrębnie opłatę za każdą wybraną sekcję.
Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku aktualnie skupia 286 słuchaczy, którzy
uczestnicząc w proponowanych zajęciach realizują swoje potrzeby edukacyjne, społeczne, kulturalne
i rekreacyjne. Na wykłady zostali podzieleni na 2 grupy: grupa A - dotychczasowi słuchacze, grupa B –
słuchacze przyjęci od 1.10.2011 r.
Przy KUTW istnieje Samorząd Słuchaczy w składzie: Renata Repińska – przewodnicząca,
Barbara Wojciechowska, Bożena Lewandowska, Krystyna Cofta-Wysokińska.
Samorząd jest inicjatorem i organizatorem wielu zajęć dodatkowych realizowanych w sekcjach
takich, jak: rekreacyjno-sportowej, bliżej sztuki, turystyczno-regionalnej, animacji kulturalno-integracyjnej, sztuki manualnej, origami, psychoedukacyjnej, miłośników literatury.
Realizują również następujące cykle tematyczne: Cztery pory roku w Borach Tucholskich,
Bydgoszczanie nie tylko z nazwy, spotkania z szacunku dla polskich tradycji narodowych,
regionalnych i rodzinnych.
Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku otrzymał w 2011 r. Dyplom Samoakredytacji.
Redakcja portalu www.utw.pl pod auspicjami Fundacji dla Uniwersytetu Jagiellońskiego potwierdziła,
że KUTW spełnił warunki samoakredytacji, mającej na celu podniesienie poziomu dydaktycznego
i organizacyjnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz budowanie ich autorytetu w środowisku
naukowym i społecznym.
Słuchacze KUTW bardzo aktywnie spędzają czas:
 we wrześniu 2011 r. słuchacze KUTW zwiedzali Lednicę;
 również we wrześniu 2011 r. zwiedzali gmach Sejmu, ich przewodniczką była posłanka
Grażyna Ciemniak;
 reprezentantki

Rady

Słuchaczy

Kazimierzowskiego

Uniwersytetu

Trzeciego

Wieku

uczestniczyły w VIII Międzynarodowej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
konferencja odbyła się pod hasłem Jesteśmy tu i teraz. Dialog międzypokoleniowy w Gnieźnie
od 31 sierpnia do 3 września 2011 r.;


od 30 września do 3 października 2011 r. byli na wycieczce na Litwie – w programie było
zwiedzanie Wilna (uniwersytet, kościoły, śladami wieszczy), słuchacze zwiedzali również
Kowno

i

Troki,

mieszkali

u

Polaków

w

Turgielach;

miejscowy

zespół

Turgielanki powitał ich chlebem i solą oraz przygotował patriotyczny występ (odwiedzając
Litwę nie zapomnieli o dzieciach z polskich szkół, które otrzymały przybory szkolne);
 w dniach 10-11 pażdziernika 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja regionalna UTW
Uniwersytety Trzeciego Wieku – atrakcyjną formą aktywności osób starszych zorganizowana
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przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku a finansowana ze środków programu
Uniwersytety Trzeciego Wieku Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych w Warszawie – program ten prócz podstawowego celu
wzmocnienia integracji i współpracy między UTW stawia na wymianę doświadczeń z zakresu
prowadzenia i zarządzania UTW oraz promocję działań na rzecz społeczności lokalnej,
szczególnie współpracy międzypokoleniowej i wolontariatu osób starszych; dorobek twórczy
UTW UKW na konferencji prezentowały: Ewa Matuszak – Sekretarz Rady Naukowo-Programowej KUTW oraz Renata Repińska – przewodnicząca Rady Słuchaczy;
 19 stycznia 2012 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego zostało zorganizowane
środowiskowe seminarium: Organizacja i społeczna rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku
działających

w

Bydgoszczy

–

inicjatorem

seminarium

była

Rada

Słuchaczy

Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a uczestniczyli w nim przedstawiciele
uniwersytetów trzeciego wieku z: Wyższej Szkoły Bankowej, Wyższej Szkoły Gospodarki i
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz Bydgoskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku; swoimi doświadczeniami z uczestnikami podzieliła się dr Zofia Zaorska, od 23 lat
kierująca UTW w Lublinie, autorka książki Dodać do życia lat; swoją obecnością spotkanie
zaszczycili rektorzy UKW oraz wiceprezydent Bydgoszczy – Jan Szopiński; to wydarzenie
zapoczątkowało bydgoskie obchody uznanego decyzją Sejmu Roku Uniwersytetów Trzeciego
Wieku w Polsce;
 21 stycznia 2012 r. z okazji Dnia Babci i Dziadka odbył się Wielki Bal Seniora, było na nim
120 osób, a najliczniejszą grupą byli słuchacze z Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku;
 25 stycznia 2012 r. słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyli
w spotkaniu noworocznym w gmachu Copernicanum – w sali koncertowej Copernicanum
wystąpił Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pod dyrekcją dr. hab. Bernarda
Mendlika prof. UKW; chórzyści wykonali najpiękniejsze kolędy polskie i światowe;
 19 marca 2012 r. w Warszawie pod hasłem Innowacyjne Uniwersytety Trzeciego Wieku dla
społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki odbył się Kongres Uniwersytetów Trzeciego
Wieku, który był głównym wydarzeniem obchodów Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku;
impreza odbyła się pod patronatem pierwszej damy RP Anny Komorowskiej;
 w Polsce działa 385 UTW skupiających ponad 100 tys. Słuchaczy – w Kongresie
uczestniczyło prawie trzy tysiące seniorów związanych z ruchem UTW; Kazimierzowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku reprezentowały: mgr Ewa Matuszak – Sekretarz KUTW i Renata
Repińska;

akcentem

bydgoskim

na

Kongresie

były

fotogramy

z

życia

seniorów

Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (KUTW zaprezentował 10 zdjęć na ogólną
liczbę 144 fotografii obrazujących ruch senioralny w Polsce).
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Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy powstał na mocy Zarządzenia Nr 54/2006/2007 Rektora UKW z dnia 17 kwietnia 2007
roku. Patronat nad uniwersytetem objęli Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Prezydent
Miasta Bydgoszczy. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 27/2010/2011 Rektora UKW z dnia 18 kwietnia
2011 r.

Kazimierzowski

Uniwersytet

Trzeciego

Wieku

został

przekształcony

w

jednostkę

ogólnouczelnianą. Swoją działalność opiera na Statucie KUTW. Obecnie trwają rozmowy na temat
powołana filii KUTW w miejscowości Mrocza, która miałaby działać pod patronatem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Planuje się uruchomienie tej filii od roku akademickiego 2012/2013.
Celem KUTW jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy ważnej dla życia w okresie późnej
dorosłości, kreowanie pozytywnej aktywności własnej w celu poprawienia jakości życia poprzez udział
w wykładach z dziedziny oświaty, kultury, zdrowia, profilaktyki gerontologicznej.
Bezpośredni nadzór nad działalnością KUTW sprawuje rektor Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego. Prowadzenie KUTW zostało powierzone Radzie Naukowo-Programowej, w skład której
wchodzą:


honorowy przewodniczący – prof. dr hab. Roman Ossowski,



przewodniczący – dr hab. Bernard Mendlik prof. UKW,



sekretarz – mgr Ewa Matuszak,



administracja – Eleonora Fiedorowicz,



dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych – dr hab. Anna Koziczak prof. UKW,



dziekan Wydziału Humanistycznego – prof. dr hab. Jacek Woźny,



dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki – dr hab. Piotr Malinowski prof. UKW,



dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych – prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek,



dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii – dr hab. Ryszard Gerlach prof. UKW.

Zadaniem Rady Naukowo-Programowej KUTW jest:


określenie polityki programowej KUTW,



ustalenie tematyki wykładów, konferencji, oraz pozyskiwanie autorytetów z wyższych
uczelni, ze świata nauki, kultury, sztuki i polityki;



ustalenie ogólnych zasad naboru słuchaczy;



określenie zasad finansowania KUTW oraz opracowanie preliminarza wpływów
i wydatków na każdy rok akademicki;



prowadzenie dokumentacji księgowej.

Źródłami finansowania Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są: składki
członkowskie, dotacje celowe ze źródeł poza KUTW, użyczenia ze strony UKW bądź innych
podmiotów posiadających osobowość prawną oraz darowizny.
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18 kwietnia 2012 r. minęło pięć lat istnienia Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
i podczas uroczystości, która odbyła się w auli Copernicanum podsumowano ten okres. Wśród
zaproszonych gości, którzy uświetnili swoją obecnością uroczystość, byli: wojewoda kujawsko-pomorska – Ewa Mes, przedstawiciel prezydenta Bydgoszczy, rektor UKW – prof. dr hab. inż. Józef
Kubik, honorowy przewodniczący KUTW – prof. dr hab. Roman Ossowski, dziekan Wydziału
Matematyki, Fizyki i Techniki – dr hab. Piotr Malinowski prof. UKW, dziekan Wydziału Nauk
Przyrodniczych – prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek, pełnomocnik rektora ds. infrastruktury UKW –
mgr Elżbieta Krzyżanowska, sekretarz Rady Naukowo-Programowej KUTW – mgr Ewa Matuszak,
przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaprzyjaźnionych uczelni wyższych i instytucji
bydgoskich.

Uroczystość

prowadził

przewodniczący Rady

Naukowo-Programowej

KUTW

–

dr hab. Bernard Mendlik prof.UKW.
Najaktywniejsi słuchacze KUTW odebrali pamiątkowe dyplomy, a do rąk wszystkich trafiły
uczelniane gadżety. Uroczystości uświetnił koncert w wykonaniu solistów Opery Nova w Bydgoszczy:
Małgorzaty Ratajczak (mezzosopran) i Janusza Ratajczaka (tenor).
W

ramach

podejmowanych

działań

uczelnia

organizuje

również

dla

słuchaczy

Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku występy zespołów muzycznych, chóru oraz
koncerty fortepianowe m.in. przez studentów kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki
muzycznej.
Obecnie nabór na Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku jest otwarty i nadal
przyjmowani są kandydaci na słuchaczy, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę i zainteresowania.
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4. MUZEUM DYPLOMACJI I UCHODŹSTWA POLSKIEGO

NOWE NABYTKI MUZEUM
W okresie sprawozdawczym zbiory Muzeum powiększyły się o następujące materiały źródłowe,
książki, pamiątki osobiste i rodzinne:
 13 stycznia 2012 r. – Feliks Rembiałkowski przekazał do Muzeum historyczny, pięknie
rzeźbiony w drewnie polski orzeł z koroną, który zdobił siedzibę Stowarzyszenia Weteranów
Armii Polskiej (placówka 90 im. Gen. J. Hallera, Chicago 1921-2011. Kom. Feliks
Rembiałkowski);
 20.01.2012 r. Feliks Rembiałkowski przekazał w darze książki;
 24.01.2012 r. – Juliusz Nowicki przekazał do zbiorów muzealnych cenny rysunek Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego;
 24.01.2012 r. – przekazanie w darze z Francji od Henryka Musielaka płyty DVD z nagraniem
Wspomnienie Liceum im. Cypriana Kamila Norwida w Villard-de-Lans (dep. Isère we Francji) o
roli „Vilardczyków” w czasie okupacji;
 28.03.2012 r. Eryk Bazylczuk z Bydgoszczy przekazał książkię pt. Angielsko-Polska książka
dla żołnierza, oprac. Major Dr J. A. Teslar, Glasgow 1941/1942;
 28.03.2012 r. – Feliks Rembiałkowski z USA przekazał w darze dwa portrety Danuty
Rembiałkowskiej oraz gen. Józefa Hallera dowódcy 3. Pułku Legionów i szablę;
 27.04.2012 r. Feliks Rembiałkowski z USA przekazał w darze dla naszej placówki 4 portrety:
 Ignacy Mościcki – Prezydent Rzeczypospolitej – autorstwa Wojciecha Kossaka z 1933 r.,
 Tadeusz Jordan Rozwadowski – Generał Broni 1866-1928 – autorstwa Anna Smolak,
 wymarsz Pierwszej Kompanji Kadrowej z Oleandrów w Krakowie dnia 6 sierpnia
1914 r.,

autorstwa

Piłsudskiego

Jerzego

w otoczeniu

Sosnkowskiego,

Kossaka

oficerów

Władysława

Beliny

przedstawiający

Legionów
–

Walerego

Prażmowskiego.

Komendanta
Sławka,
Kompanią

Józefa

Kazimierza
dowodził

por. Tadeusz Kasprzycki,
 portret gen. J. Hallera autorstwa W. Gawrona z 1960 r.
DZIAŁALNOŚĆ MUZEUM
 3 października 2011 r. wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Dyplomacji i Dziejów Migracji
PRO DIPLOMATIO w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy nastąpiło otwarcie wystawy Upominki w świecie Dyplomacji,
z udziałem Radosława Sikorskiego - ministra spraw zagranicznych RP, któremu została
nadana godność Honorowego Kustosza Muzeum. Na wystawie eksponowane były upominki
wręczone ministrowi spraw zagranicznych RP podczas spotkań i wizyt oficjalnych. Pamiątki
zostały przekazane przez Radosława Sikorskiego w darze dla Muzeum. Gośćmi byli: prof. dr
hab. inż. Józef Kubik – rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, dr Henryk
Sapalki – były prezydent Miasta Bydgoszczy, Zbigniew Warczak – konsul Honorowy Ukrainy
w Bydgoszczy, mgr Mirosław Chojecki – dyrektor Zespołu Szkół Nr 9 w Bydgoszczy,
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mgr Łukasz Kosiński – Akademia Młodych Dyplomatów, mgr Jerzy Polcyn – wójt Gminy
Książki,

mgr

Edmund

Słomkowski

–

dyrektor

Kujawsko-Pomorskich

Szkół

NEKS,

mgr Grażyna Jarzyna – dyrektor Wydawnictwa UKW, mgr Andrzej Budziak – dyrektor Pałacu
w Lubostroniu.
 W październiku 2011 r. dr hab. Adam Sudoł prof. UKW został członkiem Wydziału 2 i 6
Międzynarodowej Akademii San Marino.
 16 listopada 2011 r. z okazji Dnia Słuzby Zagranicznej, ustanowionego z inicjatywy ministra
spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego w Pałacyku Przezdzieckich MSZ przy ul. Foksal
w Warszawie otwarto wystawę Polska droga do Prezydencji. Ukazywała ona przejście
naszego kraju od komunistycznego znewolenia do wolności i demokracji, uwieńczonych
pełnoprawnym członkostwem w UE. Na zaproszenie ministra spraw zagranicznych
w uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie z okazji Dnia Słuzby Zagranicznej wziął
udział dr hab. Adam Sudoł prof. UKW – dyrektor Muzeum.
 17 listopada 2011 r. dr hab. Adam Sudoł prof. UKW spotkał się z Ambasadorem Andrzejem
Braiterem – dyrektorem Centrum Rozwoju Zawodowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
RP. Podczas owocnej i konstruktywnej wizyty omówiono sprawy współpracy pomiędzy
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego a Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
 W grudniu 2011 r. tradycyjnie w Muzeum odbywają się spotkania świąteczno-noworoczne dla
studentów UKW połączone ze zwiedzaniem zbiorów i wystaw okolicznościowych.
 17 stycznia 2012 r. placówkę odwiedziło Towarzystwo Wzajemnej Adoracji Turystycznej
PTTK.
 28 stycznia 2012 r. w Muzeum odbyło się posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Nauki (UKN).
Podczas spotkania dyskutowano o zasadach finansowania Krajowych Naukowych Ośrodków
Wiodących. O status KNOW mogą ubiegać się m.in. centra naukowe działające wewnatrz
uczelni lub stworzone we współpracy z innymi jednostkami, a także konsorcja naukowe.
 W styczniu 2012 r. Stowarzyszenie Miłośników Dyplomacji i Dziejów Migracji PRO
DIPLOMATIO, funkcjonujące przy Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczestniczyło w procesie wydania w Polsce unikalnego
Komiksu, powstałego na podstawie opowiadania amerykańskiego chłopca, Luka Robinsona,
który zmagając się z ciężką chorobą nowotworową, pokonał ją. W oczekiwaniu na kolejne
chemioterapie, rysował komiks, który, jak sam twierdzi, pomógł mu przeżyć trudne chwile.
Poruszona tą historią prof. Lidia Smentek (wybitny fizyk i chemik), pracująca na Vanderbilt
University (USA), postanowiła spotkać się z bohaterem, nabyć prawa autorskie do Komiksu
i wydać go dla dotkniętych chorobą polskich dzieci. Jesienią 2011 roku zaprosiła do swojego
domu w Nashville Luka wraz z ojcem i młodszym bratem i przedstawiła pomysł wydania
Komiksu w polskiej wersji językowej. Polska wersja językowa komiksu, tak, jak wcześniej
amerykańska, adresowana jest do anonimowych dzieci leczących się w szpitalach
onkologicznych. Na wniosek dr. hab. Adama Sudoła prof. UKW, komiks ten podarowany
został nie tylko chorym dzieciom w Polsce, ale także, za pośrednictwem polskich placówek
dyplomatycznych

i konsularnych,

nowotworową na całym świecie.
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wszystkim

młodym

rodakom

dotkniętym

chorobą

 W dniu 2 marca 2012 roku przybyli do Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z wizytą oficjalną przedstawiciele państw
Unii Europejskiej (Litwa) i państw pozaeuropejskich (Kazachstan, Kongo) oraz grupa
dyplomatów, wśród nich dr Dariusz Wiśniewski, ambasador Paweł Cieplak, dr Krzysztof
Szczepanik, radca – minister dr Bogdan Wrzochalski. Grupie dyplomatów towarzyszyły osoby
uczestniczące w doskonaleniu, prowadzonym przez Centrum Rozwoju Zawodowego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
 Muzeum prowadzi wykłady otwarte dla nauczycieli emerytów skupionych w Kołach
i Stowarzyszeniach Turystycznych.
 W okresie sprawozdawczym odbywały się wykłady otwarte na temat współczesnej dyplomacji
i stosunków międzynarodowych dla studentów Międzynarodowej Akademii Nauk San Marino
z Kazachstanu, Rosji, Kongo, Litwy (wykłady w języku rosyjskim i języku esperanto).
W okresie sprawozdawczym kilkudziesięciu studentów i doktorantów, a także dziennikarzy,
nauczycieli i licealistów systematycznie korzystało ze zbiorów Muzeum. Szczególnie aktywnie
wykorzystują unikalny warsztat badawczy studenci i doktoranci z Instytutu Historii i Stosunków
Międzynarodowych UKW, Instytutu Nauk Politycznych UKW, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
UKW, Studiów Podyplomowych Historii. W minionym okresie Muzeum odwiedziło ponad 1000
zwiedzających.

KADENCJA 2008-2012
Współpraca Muzeum z zagranicą polegała na prowadzeniu wspólnych z Polskim
Uniwersytetem na Obczyźnie przedsięwzięć naukowych związanych z realizowanymi badaniami
statutowymi na temat: Dyplomaci polscy rządu emigracyjnego w czasie i po II wojnie światowej. Temat
badań jest ściśle związany z rozwojem dyscyplin naukowych (historia powszechna, dzieje emigracji,
stosunki międzynarodowe i dyplomacja), będących przedmiotem działalności statutowej jednostki.
Realizowany temat stanowi podstawę do studiów komparatystycznych w skali europejskiej. Aktywność
dyplomatyczna polskich dyplomatów rządu emigracyjnego II RP, a następnie tzw. delegatów rządu na
uchodźstwie po II wojnie światowej stanowi nadal mało spenetrowany obszar działalności polskich
służb dyplomatycznych.
Kontynuowano naukowe kontakty z następującymi przedstawicielami nauki europejskiej
i światowej: prof. Andrzejem Targowskim z Western Michigan University w Kalamazoo (USA), prof.
Vaino Rajangu z Tallina – ostatnim ministrem szkolnictwa w Estonii, prof. Władymirem Speranskim
z Akademii Pracy w Moskwie, prof. L. Szewczenko z Uniwersytetu Pedagogicznego w Kijowie, prof.
Lidią Smentek z Vanderbilt University (USA), Muzeum i Instytutem W. Sikorskiego w Londynie oraz
Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie.
Współpraca ze środowiskiem: organizowanie wykładów otwartych dla młodzieży szkolnej
(Kujawsko Pomorskie Szkoły NEKS) i studentów, prowadzenie lekcji muzealnych, udział w licznych
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audycjach radiowych i telewizyjnych, udzielenie wywiadów dla prasy lokalnej i centralnej, prowadzenie
konferencji naukowych, w tym krajowych, międzynarodowych, sprawowanie patronatu naukowego nad
Akademią Młodych Dyplomatów w Bydgoszczy, Ogólnopolską Olimpiadą Losy Polaków na Wschodzie
po 17 września 1939 roku oraz Wojewódzkim Konkursem Historycznym Losy cichych bohaterów
„tamtych dni” pod okupacją niemiecką i sowiecką wrzesień 1939 – maj 1945 w moim regionie.
Muzeum

Dyplomacji

i

Uchodźstwa

Polskiego

Uniwersytetu

Kazimierza

Wielkiego

w Bydgoszczy w okresie minionych czterech lat umocniło zajmowaną pozycję jedynego w Polsce
ośrodka naukowo-badawczego, archiwalnego i muzealnego rangi uniwersyteckiej, przyjmującego do
swoich zbiorów, a następnie z pietyzmem przechowującego dla kolejnych pokoleń pamiątki, książki,
dzieła sztuki, sztandary, mundury i medale, które przekazują rozproszeni po całym świecie Polacy.
Emigracyjne pokolenie czasu II wojny światowej odchodzi, dlatego liczne ośrodki i organizacje
polonijne, kombatanckie, wspólnoty katolickie, przekazują do Bydgoszczy liczne dowody ich
patriotycznej działalności na obczyźnie.
Muzeum od chwili utworzenia systematycznie organizuje wystawy, konferencje, spotkania ze
studentami, młodzieżą szkolną oraz wykłady otwarte.
W 2008 roku placówka obchodziła 10.lecie działalności, którą doceniają, Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP, sprawujące od momentu utworzenia honorowy patronat, władze miasta
Bydgoszczy i regionu kujawsko-pomorskiego, a szczególnie rodacy na całym świecie.
Muzeum, jako jedyna tego typu instytucja akademicka w Polsce nadal prężnie się rozwija, a jej
bogate zbiory, w tym ostatnio otrzymane z USA obrazy Wojciecha i Jerzego Kossaków, prezentowane
będą w salach ekspozycyjnych budowanej nieopodal biblioteki uniwersyteckiej.
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5. OŚRODEK ALLIANCE FRANÇAISE
Statutowymi obowiązkami Alliance Française jest nauczanie języka francuskiego oraz
propagowanie kultury państw francuskojęzycznych. Aby sprostać tym obowiązkom AF organizuje
bardzo dużo imprez i wydarzeń kulturalnych.
Zadania dydaktyczne przeprowadzone przez AF:


w czerwcu 2011 r. i w lutym 2012 r. AF przeprowadziło egzaminy certyfikacyjne z języka
francuskiego na poziomach od A2 Junior (dla młodzieży szkolnej) do C1 TP dla chętnych
z całej Polski, także z zagranicy;



we wrześniu 2011 r. AF rozpoczęło rekrutację na roczne kursy językowe przeprowadzając
zapisy i egzaminy kwalifikacyjne; przez cały rok prowadzono zajęcia dla dzieci od 3 lat i dla
dorosłych na poziomach od A1 do C1;



w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. zorganizowano nabór i przeprowadzono liczne kursy
wakacyjne.

Przeprowadzone szkolenia


Zorganizowano XXXI Metodyczne Seminarium Nauczycieli Ośrodków Alliance Francaise
w Polsce pt. Tworzenie warunków do efektywnej pracy z uczestnikami kursów językowych.
Wykładowcami byli adiunkci Zakładu Pedagogiki i Profilaktyki Społecznej UKW.



Pracownicy AF uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Ambasadę Francji we
współpracy z Alliance Francaise z Paryża na temat Roli i misji asystentki Alliance Francaise.



Szkolenie zorganizowane dla nauczycieli języka francuskiego przez Ambasadę Francji na
temat Materiałów autentycznych w nauczaniu i programów europejskich.



Szkolenie we Wrocławiu poświęcone tworzeniu i zarządzaniu strony web Ośrodków Alliance
Française.



Szkolenia i egzaminy dla przeprowadzających egzaminy DELF DALF francuskiego
Ministerstwa Edukacji – od A1 do C2.



Szkolenia i egzaminy dla przeprowadzających egzaminy CELI CIC włoskiego Ministerstwa
Edukacji.od A1 do C2.

Uzyskanie dyplomu na poziomie C1, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009,
upoważnia do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego lub francuskiego.
Przygotowane konkursy:


Pokaż nam język – przeznaczony dla młodzieży licealnej,



konkurs na facebooku pt. Francja, Włochy, Hiszpania widziane okiem mojego aparatu,



VIII edycja konkursu przeznaczonego dla dzieci i młodzieży z całego województwa kujawsko-pomorskiego: Znam Francję pt. Eurokibic 2012 – czyli jak kibicują Francuzi, Włosi, Hiszpanie.
Grand Prix – wyjazd na tydzień do Brukseli.
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Zorganizowane wykłady i spotkania


Cristelle Langrand wygłosiła wykład dla mieszkańców Bydgoszczy oraz pracowników JFTC
i ich rodzin na temat życia i pracy Marii Skłodowskiej Curie. Po wykładzie wszyscy wzięli
udział w warsztatach produkcji mydła.



Z okazji Europejskiego Dnia Francuskiego odbył się wieczorek piosenki Georgesa Brassensa,
połączony z degustacją specjałów kuchni regionalnej i mini konkursem wiedzy na temat
Francji i języka francuskiego. Impreza była owocem współpracy z Miejskim Ośrodkiem
Kultury.



Z okazji Beaujolais Nouveau zaproszono do Auli Copernicanum na koncert Francuskiej
Orkiestry Wojskowej 6 pułku z Angers oraz na wieczorek taneczny. Wzięli w nim udział
mieszkańcy Bydgoszczy, pracownicy UKW, JFTC i Urzędu Miasta.

KADENCJA 2008-2012
Ośrodek Alliance Française jako jednostka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego zajmuje się
nauczaniem

języków romańskich, propagowaniem kultury francuskiej i frankofońskiej oraz

przeprowadza egzaminy i wydaje dyplomy Francuskiego i Włoskiego Ministerstwa Edukacji
Narodowej. Uprawnienia do przeprowadzania egzaminów, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku, daje takie same uprawnienia jakie posiada absolwent
filologii włoskiej lub francuskiej.
W latach 2008-2012 Ośrodek Alliance Française przeprowadzał corocznie rekrutację do grup
językowych zgodnie z poziomem znajomości języka oraz oddzielnie dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.
Dwa razy do roku przeprowadza egzaminy na poziomach od A1 do C2 dla dorosłych i dla dzieci
wydając dyplomy DELF i DALF. W ciągu 4 lata w ośrodku AF przy UKW uczyło się ok. 1 100 uczniów
z Bydgoszczy i rejonu.
AF przeprowadza cykliczne, comiesięczne spotkania z kulturą państw basenu Morza
Śródziemnego oraz uczestniczy aktywnie w propozycjach Uniwersytetu, jak np. Dni Nauki. W czasie
wakacji współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Kultury proponując mieszkańcom Bydgoszczy liczne
występy artystów z Francji i Polski. Utrzymuje stały kontakt ze szkołami i placówkami wychowawczymi
zapraszając dzieci, młodzież, nauczycieli i rodziców na konkursy, wykłady i spotkania w celu
zapoznania z działalnością AF.
Do swoich działań Ośrodek zaprasza także pracowników NATO, którzy chętnie dzielą się swoją
wiedzą i umiejętnościami językowymi.
Strona francuska dba o rozwój naukowy i językowy kadry Ośrodka. Każdego roku pracownicy
uczestniczą w kilku seminariach i kursach organizowanych przez Ambasadę Francji lub inny Ośrodek
Alliance Française w Polsce. W roku 2011 OAF Bydgoszcz był organizatorem XXXI Seminarium
Alliance Française.

256

6. WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU
Podstawowym celem działalności wydawniczej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego jest
publikowanie wyników badań i dorobku naukowego nauczycieli akademickich uczelni oraz wydawanie
skryptów i podręczników, przewodników metodycznych i innych materiałów pomocniczych dla
studentów.
Skład Komitetu Redakcyjnego UKW i wydziałowych komisji wydawniczych
SKŁAD KOMITETU REDAKCYJNEGO
Przewodniczący:
Członkowie:

prof. dr hab. Janusz Ostoja-Zagórski
dr Katarzyna Domańska
dr hab. Ryszard Gerlach prof. UKW
prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek
dr hab. Piotr Malinowski prof. UKW
prof. dr hab. Jacek Woźny

Sekretarz:

mgr Grażyna Jarzyna
SKŁAD WYDZIAŁOWYCH KOMISJI WYDAWNICZYCH
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Przewodnicząca:
Członkowie:

dr Katarzyna Domańska
dr Kazimierz Adamczyk
ks. dr hab. Zdzisław Kropidłowski prof. UKW
Wydział Humanistyczny

Przewodniczący:
Członkowie:

prof. dr hab. Jacek Woźny
prof. dr hab. Joanna Mianowska
dr Jarosław Nocoń
dr hab. Grażyna Sawicka prof. UKW
dr hab. Adam Sudoł prof. UKW
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki

Przewodniczący:
Członkowie:

dr hab. Piotr Malinowski prof. UKW
prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński
dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek prof. UKW
dr hab. Andrzej Prószyński prof. UKW
Wydział Nauk Przyrodniczych

Przewodniczący:
Członkowie:

prof. dr hab. Sławomir Kaczmarek
prof. dr hab. Adam Boratyński
dr Jerzy Eksterowicz
dr hab. Mieczysław Wojtasik prof. UKW
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Wydział Pedagogiki i Psychologii
Przewodniczący:
Członkowie:

dr hab. Ryszard Gerlach prof. UKW
dr hab. Maria Deptuła prof. UKW
dr hab. Roman Leppert prof. UKW
prof. dr hab. Urszula Ostrowska
prof. Grzegorz Rubin
dr Jolanta Seidel
prof. dr hab. Janusz Trempała

Problematyka poruszana na posiedzeniach Komitetu Redakcyjnego
W roku akademickim 2011/2012 odbyło się 6 posiedzeń Komitetu Redakcyjnego.
Tematyka spotkań KR skupiała się głównie wokół podstawowej działalności wydawniczej:


omawiania stanu prac redakcyjnych,



zatwierdzania recenzentów złożonych prac,



zatwierdzania do realizacji prac po pozytywnych recenzjach,



wyjaśniania spraw bieżących związanych z procesem wydawniczym.

Omawiano też problemy Wydawnictwa:


kwestie związane z likwidacja zaległości magazynowych – przeceny książek
i wprowadzenie cen rabatowych;



konieczność poinformowania autorów ubiegających się o granty indywidualne
o terminie składania prac najpóźniej do czerwca tego roku, na który przyznano grant.

Pozycje wydane drukiem
W roku akademickim 2011/2012 wydano 58 tytułów o objętości 814,48 arkuszy wydawniczych
w nakładzie 9 130 egzemplarzy.
Tabela 135. Zestawienie prac opublikowanych w roku akademickim 2011/2012 na poszczególnych
wydziałach
wydziały
rodzaj prac
monografie
skrypty
zbiorowe
czasopisma
habilitacje
inne
razem

WAiNS
lp.*

obj.**
-

WH
nakł.***

lp.*

nakł.***

obj.**

-

-

5

58,00

750

-

-

-

-

-

-

-

-q

-

14

243,73

2400

-

-

-

1

8,50

120

1

17,00

150

4

108,70

650

-

-

-

-

-

-

1

17,00

150

24

418,93

3920

lp.* – liczba pozycji, obj.**. – objętość w arkuszach, nakł.*** - nakład
WAiNS – Wydział Administracji i Nauk Społecznych; WH – Wydział Humanistyczny;
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wydziały
rodzaj prac
monografie
skrypty
zbiorowe
czasopisma
habilitacje
inne
razem

WMFiT
lp.*

obj.**

WNP
nakł.***

lp.*

obj.**

WPiP
nakł.***

lp.*

nakł.***

obj.**

-

-

-

6

43,40

1150

11

134,80

1600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

24,50

280

6

78,75

950

-

-

-

-

-

-

5

47,00

580

1

10,50

150

-

-

-

2

39,60

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

10,50

150

8

67,90

1430

24

300,15

3480

lp.* – liczba pozycji, obj.**. – objętość w arkuszach, nakł.*** - nakład
WNP – Wydział Nauk Przyrodniczych; WMFiT – Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki; WPiP – Wydział Pedagogiki
i Psychologii

Tabela 136. Zestawienie ilościowe ze względu na rodzaj publikacji wydrukowanych w roku
akademickim 2011/2012
liczba

arkusz
wydawniczy

nakład

monografie
skrypty
zbiorowe
czasopisma
habilitacje
inne

22

236,20

3 500

-

-

-

22

346,98

3 630

6

55,50

700

8

175,80

1 300

-

-

-

razem

58

814,48

9 130

rodzaj pracy

Dodruki
W roku akademickim 2011/2012 dodrukowano 30 tytułów, w tym

14 monografii

(w tym 1 habilitacja) oraz 16 prac zbiorowych.
Tabela 137. Dodruki w arkuszach wydawniczych i nakładzie
wyszczególnienie

liczba
objętość
nakład

monografie (habilitacje)

dodruki
prace zbiorowe

razem

14
289,32
600

16
236,48
755

30
425,80
1 355

Koszty działalności wydawniczej (Wydawnictwo + Poligrafia)
Koszty działalności wydawniczej w roku akademickim 2011/2012 wyniosły 327 965,95 zł.
W sumie tej zawierają się koszty poniesione przez Wydawnictwo UKW (107 075,24 zł) i Dział
Poligrafii (220 890,75 zł) na przygotowanie książek do druku i ich wydrukowanie, honoraria autorów
i recenzentów

oraz

przygotowanie

i

druk

ulotek, materiałów

reklamowych, rekrutacyjnych,

pomocniczych i akcydensów dla całej uczelni.
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Targi i wystawy książek
W roku akademickim 2011/2012 Wydawnictwo uczestniczyło w 6 imprezach targowych:


w XV Poznańskich Dniach Książki Naukowej, 12-14.10.2011 r.;



w XV Targach Książki w Krakowie, 3-6.11.2011 r.;



w XX Targach Książki Historycznej w Warszawie, 24-27.11.2011 r.;



w XVIII Wrocławskich Targach Książki Naukowej, 21-23.03.2012 r.;



w Targach Książki w Białymstoku, 20-22.04.2012 r.;



w Targach Wydawców Katolickich w Warszawie, 20-22.04.2012 r.

Tabela 138. Tytułowy wykaz prac wydrukowanych w roku akademickim 2011/2012

lp.

autor/redaktor

tytuł

objętość

nakład

rodzaj

1

Dariusz Zając

Etyka zawodowa nauczycieli.
Wybrane zagadnienia

11,40

150

monografia

2

Krzysztof Okoński,
Dorota Pruss-Pławska, red.

Der Polnische Blick auf die Berliner
mauer: politik – geschichte – medien
- literatur

19,80

150

zbiorowa

3

Agnieszka
Gołębiowska-Suchorska.

„Dziewczę przędzie, Pan Bóg nitki
daje”. O spójności ludowej wizji
świata

12,80

150

monografia

4

Barbara Waldon

Drobne zbiorniki wodne Pojezierza
Krajeńskiego jako ostoje różnorodnej
szaty roślinnej

12,00

150

monografia

5

Janusz Trempała, red.

Polskie Forum Psychologiczne, Tom
16 nr 1

6,00

120

czasopismo

6

Aleksandra Błachnio

Człowiek autorski w erze globalizacji

11,00

150

monografia

7

Paweł Schreiber, red.

Into the Past. Studies in literature and
Culture

8,80

150

zbiorowa

8

Elżbieta Nowikiewicz

Czytanie Bydgoszczy

14,00

150

monografia

9

Jolanta Mędelska,
Zofia Sawaniewska-Moch, red.

Językowe i kulturowe dziedzictwo
Wielkiego Księstwa Litewskeigo

28,65

250

zbiorowa

10

Ryszarda
Cierzniewska

Wokół przemian akademickiego
środowiska pedagogów w Polsce

25,80

150

habilitacja

11

Ewa A. Zwolińska

Audiacja. Studium teorii uczenia się
muzyki Edwina E. Gordona

18,50

150

monografia

12

Gerard Guźlak

Dzwony – ich funkcje kulturowe w
literaturze i obyczajach XIX oraz XX
wieku

19,00

150

habilitacja

13

Małgorzata Święcicka,
red.

Polszczyzna bydgoszczan. Historia i
współczesność, Tom 5

15,60

150

zbiorowa

14

Danuta Seredyńska

Życie jest… Międzypokoleniowe
różnice w rozumieniu pojęć

17,80

150

monografia
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15

Joanna LessingPernak, Ilona
Laskowska, Anna
Kobierecka, Ewa
Wyrzykowska, red.

Psyche – ciało - całość

11,00

150

zbiorowa

16

Andrzej S. Dyszak,
red.

Linguistica Bidgostiana, cz. VIII

8,50

120

czasopismo

17

Benedykt Odya

Polskie pieśni pasyjne epoki
średniowiecza i XVI wieku

12,00

150

monografia

18

Bożena Stawoska-Jundziłł, red.

Prace Katedry Historii Edukacji i
Wychowania w Rodzinie, Tom II,
Kultura, Edukacja, Rodzina.
Gender Studies
Antyk - Polska

15,80

150

zbiorowa

19

Magdalena
Grabowska

Seksualność we wczesnej, średniej i
późnej dorosłości

13,80

200

habilitacja

20

Ewa Filipiak

Z Wygotskim i Brunerem w tle.
Słownik pojęć kluczowych

8,70

150

monografia

21

Marek Napierała,
Radosław Muszkieta

Wstęp do teorii rekreacji

9,50

200

monografia

22

Ryszard Pujszo

Sportowcy wyczynowi Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

5,40

150

monografia

23

Piotr Zwierzchowski,
Daria Mazur, red.

Polskie kino popularne. Kino polskie
wczoraj I dziś

21,70

150

zbiorowa

24

Hanna Liberska, red.

Current Psychosocial Problems

16,50

150

zbiorowa

25

Adam Bezwiński

Nowy Testament Fiodora
Dostojewskiego

12,70

150

monografia

26

Ewa Górecka, Anna
Stempka

Spotkania. Szkice o człowieku i
świecie jego doznań w polskiej
literaturze współczesnej

9,50

150

monografia

27

Janusz Golinowski,
Filip Pierzchalski, red.

Osobliwości polskiej demokracji w
XXI wieku. Uwarunkowania
kulturowo-medialne

15,70

150

zbiorowa

28

Beata Bonna

Podstawy gordonowskiej metody
zespołowego nauczania gry na
instrumentach muzycznych

7,70

150

monografia

29

Dariusz T. Lebioda

Krasiński Gigantomachia

43,80

200

habilitacja

30

Jacek Maciejewski,
Tomasz Nowakowski,
red.

Kazimierz Wielki i jego państwo

16,50

200

zbiorowa

31

Sławomir Kaczmarek

I gdy pragniemy tak namiętnie

3,50

300

monografia

32

Mirosława Cieślicka,
Mirosława
Śmiglewska,
Mirosława Szark-Eckardt

Korygowanie wad postawy ciała
poprzez zabawy w wodzie

7,00

150

Artur Laska, Sławomir
Sadowski, Janusz
Golinowski, red.

Dwadzieścia lat po…Stan i
perspektywy polskiej demokracji

14,60

150

zbiorowa

Ewa Filipiak, red.

Forum Dydaktyczne 7-8/2010, Bycie
w kulturze uniwersyteckiej

10,50

110

czasopismo

Anna Bączkowska

Space, Time, Language. A Cognitive
Analysis of English Prepositions

25,40

150

habilitacja

33

34

35

monografia
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36

Piotr Komorowski

Rozbłyski na orkiestrę

5,00

100

monografia

37

Piotr Zwierzchowski,
Daria Mazur, Mariusz
Guzek, red.

Kino polskie wobec II wojny
światowej. Kino polskie wczoraj i dziś

18,38

150

zbiorowa

38

Jacek Maciejewski,
Paweł Wawryszuk,
Krzysztof Budka, red.

Dialog czy konfrontacja?
Interdyscyplinarne studium nad
wybranymi metodami rozwiązywania
konfliktów

19,00

150

zbiorowa

39

Grzegorz Rubin,
Marlena Winnicka,
red.

Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja
nr 1/2011

12,00

150

czasopismo

40

Maria Dombrowicz

Wdecki Park Krajobrazowy

6,00

200

monografia

41

Anna Jakubowicz, red.

Edukacja czytelnicza wyzwaniem
współczesnej pedagogiki
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

10,95

200

zbiorowa

42

Ryszard Gerlach, red.

Szkoła – Zawód - Praca, nr 2/2011

6,50

100

czasopismo

43

Jacek Maciejewski,
Radosław Kotecki,
Aleksander Gotowicz,
red.

Profanum versus sacrum. Przejawy
postaw antykościelnych w Polsce na
przestrzeni wieków

12,60

250

zbiorowa

44

Zbigniew Górski,
Ryszard Kabaciński,
Andrzej Mietz

Lustracja województw wielkopolskich
i kujawskich. Województwo
inowrocławskie 1765

9,00

150

monografia

45

Marek Cieszkowski,
Jacek Szczepański,
red.

My w wieży Babel. Między
przekleństwem a błogosławieństwem

14,70

200

zbiorowa

46

Janusz Trempała, red.

Polskie Forum Psychologiczne, Tom
16 nr 2

12,00

100

czasopismo

47

Maciej Chlewicki

Kant a problem filozofii religii

17,00

150

habilitacja

48

Maria Dombrowicz,
Hanna Michniewicz-Ankiersztajn, red.

Promotio Geographica
Bydgostiensia, Tom VII, Turystyka w
rozwoju regionalnym i lokalnym
Krajny i Pałuk

7,00

130

zbiorowa

49

Hubert Rabant, Rafał
Gotowski, Sylwia
Barwińska, red.

Promotio Geographica
Bydgostiensia, Tom VI, Problemy
zarządzania przestrzenią miasta i
jego otoczeniem

17,50

150

50

Lidia Wiśniewska, red.

Don Kichot i inni. Postacie mityczne
w perspektywie komparatystycznej

23,00

150

51

Lidia Wiśniewska, red.

Komparatystyka i konteksty.
Komparatystyka między
Mickiewiczem a dniem dzisiejszym, II

14,70

150

52

Hanna Liberska, red.

Relations in mariage and family –
genesis, quality and development

11,70

150

53

Ewa A. Zwolińska

Kształcenie nauczycieli według teorii
uczenia się muzyki Edwina E.
Gordona

20,00

150

54

Ewa Górecka

Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
gry barwą z wyobraźnią i kulturą

20,50

150
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zbiorowa

zbiorowa

zbiorowa

zbiorowa

monografia

habilitacja

55

Krystyna
Żuchelkowska

Świat wartości dzieci kończących
edukację przedszkolną

10,20

150

monografia

56

Marek Macko

Metoda doboru rozdrabniaczy
wielokrawędziowych do przeróbki
materiałów polimerowych

10,50

150

habilitacja

57

Aleksandra Błachnio

Starość non profit. Wolontariat na
Uniwersytetach Trzeciego Wieku w
Polsce i na świecie

12,50

150

monografia

58

Danuta Seredyńska,
red.

Uczestnictwo społeczne w średniej i
późnej dorosłości

12,80

150

zbiorowa

814,48

9 130

Razem

Tabela 139. Tytułowy wykaz dodruków w roku akademickim 2011/2012

lp.

autor/redaktor

tytuł

objętość

nakład

rodzaj

1

Teresa Sołtysiak,
Aleksandra
Nowakowska, red.

Młode pokolenie – ofiary czy sprawcy
przemocy?

11,88

50

zbiorowa

2

Magdalena Miotk-Mrozowska

Komunikacja interpersonalna
w internecie

12,70

30

monografia

3

Teresa Sołtysiak,
Agnieszka Latoś, red.

Działalność profilaktyczna
i resocjalizacyjna w środowisku
otwartym, instytucjach
wychowawczych, poprawczych oraz
karnych

10,79

50

zbiorowa

4

Ewa Kubiak-Szymborska, red.

O wychowawcach i wychowaniu

9,00

30

zbiorowa

5

Dariusz Zając, red.

O kompetencjach współczesnych
wychowawców

12,60

50

zbiorowa

6

Janusz Golinowski,
Filip Pierzchalski, red.

Symboliczność przestrzeni polityki.
Między teorią a praktyką

13,34

30

zbiorowa

7

Grażyna Sawicka, red.

Sytuacja komunikacyjna i jej
parametry

17,20

30

zbiorowa

8

Dariusz Zając

Etyka zawodowa nauczycieli.
Wybrane zagadnienia

11,40

50

monografia

9

Maria Kuchcińska,
Elżbieta Kościńska,
red.

Konteksty zdrowia i edukacji
zdrowotnej

9,00

40

zbiorowa

10

Włodzimierz
Jastrzębski, red.

40 lat Uczelni

25,00

150

zbiorowa

11

Wiliam James

Życie i ideały

6,20

30

monografia

12

Aleksandra Błachnio

Człowiek autorski w erze globalizacji

11,00

30

monografia

13

Monika Nawrot-Borowska

Nauczanie domowe na ziemiach
polskich w II połowie XIX i
początkach XX wieku – zapatrywania
teoretyczne i praktyka

36,50

30

monografia

14

Iwona Mandrzejewska

Edukacyjno-zawodowe wybory
młodzieży gimnazjalnej

19,00

30

monografia
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15

Ryszarda
Cierzniewska

Wokół przemian akademickiego
środowiska pedagogów w Polsce

25,80

30

habilitacja

16

Aleksandra Błachnio

Człowiek autorski w erze globalizacji

11,00

20

monografia

17

Elżbieta Kościńska

Edukacja zdrowotna seniorów i osób
przewlekle chorych

9,16

50

monografia

18

Dariusz Zając

Etyka zawodowa nauczycieli.
Wybrane zagadnienia

11,40

40

monografia

19

Teresa Sołtysiak,
Agnieszka Latoś, red.

Działalność profilaktyczna i
resocjalizacyjna w środowisku
otwartym, instytucjach
wychowawczych, poprawczych oraz
karnych

10,79

30

zbiorowa

20

Marek Napierała,
Radosław Muszkieta

Wstęp do teorii rekreacji

9,50

50

monografia

21

Mirosława Cieślicka,
Mirosława
Śmiglewska,
Mirosława Szark-Eckardt

Korygowanie wad postawy ciała
poprzez zabawy w wodzie

7,00

100

monografia

22

Joanna Lessing-Pernak, Ilona
Laskowska, Anna
Kobierecka, Ewa
Wyrzykowska, red.

Psyche – ciało - całość

11,00

30

zbiorowa

23

Piotr Zwierzchowski,
Daria Mazur, red.

Polskie kino popularne. Kino polskie
wczoraj i dziś

21,70

30

zbiorowa

24

Marek Napierała,
Radosław Muszkieta

Wstęp do teorii rekreacji

9,50

50

monografia

25

Jacek Maciejewski,
Tomasz Nowakowski,
red.

Kazimierz Wielki i jego państwo

16,50

150

zbiorowa

26

Piotr Zwierzchowski,
Daria Mazur, red.

Kino polskie wobec II wojny
światowej. Kino polskie wczoraj i dziś

18,38

30

zbiorowa

27

Piotr Zwierzchowski,
red.

Październik 1956 w literaturze i filmie

18,60

25

zbiorowa

28

Maria Kuchcińska,
Elżbieta Kościńska,
red.

Konteksty zdrowia i edukacji
zdrowotnej

9,00

30

zbiorowa

29

Elżbieta Kościńska

Edukacja zdrowotna seniorów i osób
przewlekle chorych

9,16

30

monografia

30

Piotr Zwierzchowski,
Daria Mazur, red.

Polskie kino popularne. Kino polskie
wczoraj i dziś

21,70

30

zbiorowa

425,80

1 355

Razem:
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KADENCJA 2008-2012
Pozycje wydane drukiem
W latach 2008-2012 odbyły się 22 posiedzenia Komitetu Redakcyjnego. Wydano drukiem
łącznie 199 tytułów o objętości 2 933,94 arkuszy wydawniczych w nakładzie 32 070 egzemplarzy i tak:


w roku akademickim 2008/2009 wydano 38 tytułów o objętości 575,12 arkuszy
wydawniczych i nakładzie 5 850 egzemplarzy;



w roku akademickim 2009/2010 wydano 49 tytułów o objętości 749,72 arkuszy
wydawniczych i nakładzie 8 150 egzemplarzy;



w roku akademickim 2010/2011 wydano 54 tytułów o objętości 794,62 arkuszy
wydawniczych i nakładzie 8 940 egzemplarzy;



w roku akademickim 2011/2012 wydano 58 tytułów o objętości 814,48 arkuszy
wydawniczych i nakładzie 9 130 egzemplarzy.

Na wydziałach przedstawia się to następująco:
Wydział Humanistyczny – 82 tytuły o objętości 1 367,40 i nakładzie 13 370 egzemplarzy; Wydział
Pedagogiki i Psychologii – 84 tytuły o objętości 1 159,58 i nakładzie 12 700; Wydział Matematyki,
Fizyki i Techniki – 6 tytułów o objętości 83,45 i nakładzie 900; Wydział Nauk Przyrodniczych – 17
tytułów o objętości 170,41 i nakładzie 2 980; Wydział Administracji i Nauk Społecznych (od roku 2009)
– 10 tytułów o objętości 153,10 i nakładzie 2 120.
Dodruki
W latach 2008-2012 dodrukowano łącznie 124 tytuły o objętości 1 900,45 i nakładzie 8 695, co
w poszczególnych latach przedstawia się następująco:


w roku akademickim 2008/2009 dodrukowano 26 tytułów o objętości 383,81 arkuszy
wydawniczych i nakładzie 2 560 egzemplarzy;



w roku akademickim 2009/2010 dodrukowano 37 tytułów o objętości 609,80 arkuszy
wydawniczych i nakładzie 3 070 egzemplarzy;



w roku akademickim 2010/2011 dodrukowano 31 tytułów o objętości 481,04 arkuszy
wydawniczych i nakładzie 1 710 egzemplarzy;



w roku akademickim 2011/2012 dodrukowano 30 tytułów o objętości 425,80 arkuszy
wydawniczych i nakładzie 1 355 egzemplarzy.

Koszty działalności wydawniczej (Wydawnictwo + Poligrafia)
Koszty działalności wydawniczej w poszczególnych latach 2008-2012 wyniosły:


w roku akademickim 2008/2009: 612 859,21 zł, w tym Wydawnictwo: 392 015,42 zł
i Poligrafia: 220 843,79 zł;



w roku akademickim 2009/2010: 650 369,12 zł, w tym Wydawnictwo: 326 200,28 zł
i Poligrafia 324 168,84 zł;
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w roku akademickim 2010/2011: 771 743,18 zł, w tym Wydawnictwo: 407 022,44 zł
i Poligrafia 364 720,74 zł;



w roku akademickim 2011/2012: 327 965,95 zł, w tym Wydawnictwo: 107 075,20 zł
i Poligrafia 220 890,75 zł.

Targi i wystawy książek
W latach 2008-2012 wydawnictwo brało udział w 18 imprezach targowych, głównie
w Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu oraz w Warszawie.
Wydawnictwo prezentowało wydane książki na międzynarodowych wystawach, m.in w:
Wiedniu (listopad 2008); Madrycie (marzec 2009); Londynie (wrzesień 2010); Paryżu (czerwiec 2011).
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