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BIBLIOT-H£G?W

Wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 70-lecia Biblioteki Uniwersyte
tu Marii Curie-Skłodowskiej w syntetyczny sposób przedstawia jej dzieje od 
trudnych początków, kiedy borykała się z typowymi problemami dla dopie
ro rodzących się instytucji, przez okres bujnego rozwoju i ustabilizowanego 
funkcjonowania, aż po czasy współczesne. Dzięki zastosowaniu przejrzystego 
kalendarium można prześledzić wyraźne zmiany zachodzące w strukturze Bi
blioteki oraz rozwój form działalności, które obejmowały zarówno kanoniczne 
obowiązki tego rodzaju placówki, jak również działalność kulturalno-eduka- 
cyjną, społeczną, dokumentacyjną, wydawniczą czy e-learningową.

Powstanie Biblioteki UMCS jest ściśle związane z powołaniem do życia 23 paź
dziernika 1944 roku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jej pierwszym 
organizatorem i opiekunem naukowym był prof. dr Narcyz Łubnicki, kierow
nik Katedry Filozofii na Wydziale Przyrodniczym UMCS. Pierwszym etatowym 
kierownikiem Biblioteki została znana w okresie międzywojennym działaczka 
oświatowa i bibliotekarka, Regina Świętochowska-Czajkowska. Kolejnymi kie
rownikami byli mgr Władysław Skoczylas (1946-1950), mgr Jerzy Panas (1951-
1953), a następnie dyrektorami: mgr Tadeusz Smółka (1953-1970), doc. dr Jan Gurba (1970-1975), dr Zdzisław Kowalski (1976- 
1981), dr Mieczysław Wieliczko (1982-1984), mgr Jadwiga Olczak (1984-1991), mgr Teresa Gaworczyk (1991-1994), mgr Teresa 
Bednarz (1994-1997). Obecnie, od 1998 roku, dyrektorem Biblioteki jest dr Bogusław Kasperek.

Profil gromadzonego przez Bibliotekę księgozbioru był uzależniony od potrzeb Uczelni -  w pierwszych latach pozyskiwano 
głównie wydawnictwa z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, medycznych, weterynaryjnych i filozoficznych. Wraz z po
wstaniem nowych wydziałów: prawa (1949 r.), humanistycznego (1952 r.), ekonomicznego (1965 r.), pedagogiki i psychologii 
(1973 r.) oraz z usamodzielnieniem się innych (lekarskiego, farmaceutycznego i rolnego), zmieniała się polityka gromadzenia 
zbiorów. Zalążek powstającego księgozbioru stanowiły dary różnych instytucji oraz osób z kraju i zagranicy. Od 1945 roku do 
Biblioteki zaczęły napływać większe partie książek określanych mianem „zbiorów zabezpieczonych", które pochodziły z opu
szczonych bibliotek znajdujących się na terenie Ziem Odzyskanych. Z czasem ważną rolę w kształtowaniu księgozbioru zaczęło 
odgrywać kupno książek i czasopism oraz wymiana międzybiblioteczna. Warto zaznaczyć, że przyznany w 1954 roku przywilej 
pełnego egzemplarza obowiązkowego stał się głównym źródłem nabytków bibliotecznych.

Obecnie zbiory Biblioteki Głównej mają charakter uniwersalny, obejmują 1 646 707 jednostek ewidencyjnych, natomiast cały 
zasób systemu biblioteczno-informacyjnego, na który składają się Biblioteka Główna i 18 bibliotek specjalistycznych, liczy 
2 638 165 wol. i jedn. ewid. (stan na 31.12.2013 r.). Główne aktualne kierunki gromadzenia zbiorów to przede wszystkim na
ukowe wydawnictwa monograficzne i podręczniki akademickie ze wszystkich reprezentowanych na Uczelni kierunków; druki 
lubelskie oraz dotyczące Lublina i regionu (lubliniana); przedwojenne wydawnictwa polskie ze wschodnich terenów dawnej 
Rzeczpospolitej.
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Ostatnia dekada funkcjonowania Biblioteki udowodniła, że gromadzony przez dziesięciolecia księgozbiór może być udostęp
niany nie tylko na terenie Uczelni, ale także w otwartej przestrzeni Internetu. Cyfrowe kolekcje Biblioteki obejmują pre
numerowane elektroniczne książki (ponad 1300 tytułów) i czasopisma (ponad 80 tys. tytułów), zdigitalizowane zbiory 
biblioteki udostępnione na platformie Biblioteki Cyfrowej UMCS (blisko 6 tys. publikacji). Poza źródłami pełnoteksto- 
wymi abonowane są również bazy bibliograficzne i abstraktowe, będące nieocenioną pomocą w poszukiwaniu 
literatury do różnego rodzaju prac naukowych. Wyjściem naprzeciw oczekiwaniom użytkowników było również 
uruchomienie udostępniania najbardziej poczytnych tra
dycyjnych książek na zasadach Wolnego Dostępu -  dzięki 
temu rozwiązaniu najczęściej poszukiwane tytuły zawsze 
są dostępne we właściwej czytelni. BG UMCS została rów
nież jednym z partnerów współtworzących Lubelską Bi
bliotekę Wirtualną.

W udostępnianej ekspozycji szczególną uwagę zwrócono 
na momenty przełomowe, mające istotny wpływ na realizo
wane przez Bibliotekę zadania, takie jak zmiany lokalowe, 
przekształcenia strukturalne, rozwój zasobów, kompute
ryzacja procesów bibliotecznych, tworzenie Bazy Publika
cji Pracowników UMCS czy Biblioteki Cyfrowej. Prezento
wany materiał jedynie zarysowuje te aspekty działalności 
Biblioteki i przedstawia kluczowe momenty w jej rozwoju, 
które świadczą o nieustannej adaptacji do zmieniających 
się potrzeb zarówno samej Uczelni, jak i poszczególnych 
użytkowników.

Organizatorzy wystawy pragną podziękować za pomoc 
w gromadzeniu materiałów pracownikom Archiwum 
UMCS i Oddziału Zbiorów Specjalnych BG UMCS, 
jak również Pani Dyrektor Teresie Gaworczyk 
i Pani Dyrektor Krystynie Bilskiej oraz wie
loletniej Kierownik Oddziału Udostęp
niania, Pani Elżbiecie Kuźmie, za bez
cenne wskazówki przy ustalaniu 
chronologii materiałów fotogra
ficznych oraz za udostępnie
nie materiałów ze zbiorów 
prywatnych. 1■ssi



Oddział Opracowania Zbiorów  
BG UMCS 1948 r. 

w gmachu przy ul. Staszica 4.

październik 1944 r. -  rozpoczęcie prac zmierzających do utworzenia biblioteki uniwersyteckiej - prace te prowadzono do 
października 1945 roku, pod przewodnictwem prof. dr Narcyza Łubnickiego, kierownika Katedry Filozofii.

1944 r. -  księgozbiór zgromadzony dla Biblioteki przechowywany byt w pomieszczeniach Katedry Filozofii UMCS przy ul. Gło
wackiego 2.

1945 r. -  Biblioteka UMCS pierwszy samodzielny lokal uzyskała w gmachu Katedry Filozofii przy ul. Głowackiego 2. Składał 
się on z 2 pomieszczeń o powierzchni użytkowej 36 m2, bez zaplecza magazynowego.

październik 1945 r. -  zatwierdzenie etatowego kierownika Biblioteki. Stanowisko to objęła Regina Czajkowska, bibliotekarz 
z 12-letnim doświadczeniem w Bibliotece Publicznej miasta st. Warszawy.

2 luty 1945 r. -  powołanie Senackiej Komisji Bibliotecznej, pierwszym przewodniczącym zostaje prof. dr Narcyz Łubnicki.

luty 1946 r. -  Biblioteka zostaje przeniesiona do lokalu przy ul. Głowackiego 8, gdzie otrzymuje dwie sale o łącznej po
wierzchni 130 m2 . Biblioteka otrzymuje również piwnice w budynkach przy ul. Lubartowskiej 53 i 57. Złożono tam tzw. zbio
ry zabezpieczone ( ok. 150 tys. wol.). Sale przy ul. Głowackiego zagospodarowano w ten sposób, że w jednej mieściła się 
równocześnie czytelnia, wypożyczalnia i biuro biblioteczne, a w drugiej urządzono magazyn książek opracowanych i przygo
towanych do opracowania. Sprzęt biblioteczny składał się z 3 stołów, 1 biurka, 9 krzeseł, 5 szaf i 6 regałów, wskutek czego 
książki składowano w stosach na podłodze.

1 lipiec 1946 r. -  Senat UMCS zatwierdził na stanowisku kierownika Biblioteki mgr Władysława Skoczylasa, bibliotekarza 
z 14-letnim stażem w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie.

10 grudnia 1946 r. -  opracowanie podstaw prawnych funkcjonowania Biblioteki -  Regulamin Biblioteki UMCS ustalał sprawy 
wewnętrzne oraz wprowadzał zasady udostępniania zbiorów. Za całokształt działalności Biblioteki odpowiadał kierownik, 
mianowany przez Rektora i podlegający władzom Uczelni. Strukturę Biblioteki, jak i pozostałe sprawy organizacyjne zatwier
dzał Rektor na wniosek kierownika Biblioteki.

1947 r. -  personel biblioteczny liczył 9 pracowników umysłowych, w tym 5 etatowych, a 4 ryczałtowych.

1948 r. -  przeniesienie Biblioteki do budynku uniwersyteckiego przy ul. Staszica 4, gdzie przydzielono jej 3 pomieszcze
nia -  185 m2, co umożliwiło utworzenie czytelni z większą liczbą miejsc, jednak z powodów braków lokalowych musiano 
umieścić w niej również Dział Opracowania Zbiorów. W drugim pomieszczeniu urządzono magazyn zbiorów, a w trzecim 
wypożyczalnię miejscową i międzybiblioteczną, Dział Uzupełniania Zbiorów i stanowisko kierownika Biblioteki.

1948 r. -  utworzenie pierwszych działów w Bibliotece.
Były to: Dział Gromadzenia Zbiorów, Opracowania Zbiorów (łącznie druki zwarte i ciągłe) oraz Dział Udostępniania Zbiorów, 
który dysponował czytelnią ogólną, wypożyczalnią miejscową i wypożyczalnią międzybiblioteczną.

1948 r. -  biblioteka zatrudnia już ośmiu pracowników etatowych. Obsada stanowisk była ruchoma - każdy pracownik, poza 
stałym przydziałem prac w obrębie jednego działu, wykonywał również pracę w innych działach.

od 1948 do 1951r. -  utworzono czytelnię dla pracowników nauki, oddzielną wypożyczalnię 
podręczników i wyodrębniono Sekretariat Biblioteki.

1949 r. -  Biblioteka uzyskuje 4 sale w gmachu uniwersyteckim przy Placu Litewskim 3. Wkrót
ce powierzchnia biblioteczna powiększa się do 14 pomieszczeń w tym budynku. W tym sa
mym czasie Biblioteka traci powierzchnię magazynową przy ul. Lubartowskiej 53 i przenosi 
księgozbiór do magazynu po sklepie przy ul. Fabrycznej 4 a następnie przy ul. Grodzkiej 7. 
W rezultacie Biblioteka mieści się w trzech punktach miasta, co stwarza dodatkowe trud
ności techniczne.

mgr Władsław Skoczylas
Kierownik Biblioteki Głównej UMCS (1946-1951).

Riksza do przewożenia zbiorów  z magazynów przy ul. 
Lubartowskiej.

Czytelnia dla pracowników nauki w gmachu przy 
ul. Staszica 4.



Gmach Biblioteki na ul. Podgrodzie 4 -  bardzo zła sytuacja 
lokalowa, brak miejsca magazynowego.

Oddział Opracowania w gmachu przy ul. Staszica 4

1949 r. -  w Bibliotece odbył się pierwszy sprawdzian z zakresu wiedzy bibliotecznej. W skład komisji wchodził ówczesny 
wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej dr Jan Baumgart, wizytujący w tym czasie z ramienia Ministerstwa Bibliotekę UMCS. 
Efekty sprawdzianu nie były zadawalające i wykazały, że kadra zawodowa nie jest dostatecznie przygotowana.

30 listopada 1950 r. -  wystąpienie kierownika Biblioteki z memoriałem skierowanym do Rektora UMCS w sprawie znaczne
go powiększenia zatrudnienia do 29 etatów służby bibliotecznej i 10 etatów administracyjnych.

1950 r. -  Biblioteka traci 6 sal w budynku przy Placu Litewskim 3 na rzecz organizującego się Wydziału Prawa. Ówczesny 
kierownik biblioteki, mgr Władysław Skoczylas w piśmie do Rektora tak ocenia tę decyzję: O debranie 6 p okoi zam yka bez
w zględnie perspektyw y ja k iego kolw iek rozw oju B ib lio teki UM CS i spycha nasz za kła d  znow u do warunków, ja k ie  istniały  
niem al do końca 1949 roku. Ja kieko lw iek uszczuplenie przestrzeni życiow ej B ib lio teki byłoby odstraszajqcym  p rzykładem  za 
szeregow ania je j  w ska li og ólnokrajow ej do n ajgorzej w yposażonych i na jo bo jętn ie j traktowanych.

styczeń 1951 r. -  mgr Władysław Skoczylas zostaje powołany do pracy w Ministerstwie, a kierownikiem Biblioteki zostaje 
mianowany mgr Jerzy Panas.

1952 r. -  Biblioteka otrzymuje lokal przy ul. Podgrodzie 4; posiada on wprawdzie dużą powierzchnię użytkową, jednak nie 
jest przystosowany do potrzeb bibliotecznych. Przetransportowano tu zbiory z zalanych piwnic przy ul. Lubartowskiej 57.

1953 r. -  od tego roku struktura organizacyjna Biblioteki UMCS kształtowana była według wzorcowego statutu szkoły wyż
szej wydanego uchwałą nr 447 Rady Ministrów z dnia 04.06.1952 r. Wprowadzono stanowisko dyrektora w miejsce dotych
czasowego stanowiska kierownika Biblioteki.

SG UMCS w gmachu na ul. Staszica 4.

Bibliotekarze, ul. Podgrodzie 4,1952 r.

mgr Jerzy Panas
Kierownik Biblioteki Głównej UMCS 

(1951-1953).



1 styczeń 1953 r. -  stanowisko dyrektora obejmuje mgr Tadeusz Smółka.
Pełni je przez 18 lat.

1953 r. -  wchodzi w życie zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia
13 sierpnia regulamin Biblioteki UMCS.

1953 r. -  Biblioteka rozpoczyna wydawanie „Biuletynu. Wykazu najważniejszych nabytków". 
Początkowo był to kwartalnik.

1 marzec 1954 r. -  na podstawie ustawy z dnia 18 marca 1932 r. oraz decyzją Prezesa CUW 
Bibliotece UMCS zostaje przyznany egzemplarz obowiązkowy.

1954 r. -  utworzono 1-osobowy Referat Bibliotek Zakładowych, który organizacyjnie należał 
do Działu Informacji Bibliograficznej. Referat ten prowadził prace instruktażowe, zaopatry
wał biblioteki zakładowe w niezbędne druki biblioteczne, zajmował się importem wydaw
nictw dla całej sieci bibliotecznej Uczelni oraz rozpoczął prace nad katalogiem centralnym.

mgr Tadeusz Smółka
Dyrektor BG UMCS 

(1953 -1970)

1955 r. -  utworzenie w ramach Oddziału Opracowania Zbiorów następujących referatów: Opracowania Druków Zwartych 
Nowych; Czasopism; Zbiorów Specjalnych; Starodruków; Katalogów.

1956 r. -  Biblioteka otrzymała etat wicedyrektora. Nominację na to stanowisko otrzymuje mgr Maria Jasienowicz, dotych
czasowy kierownik Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów.

grudzień 1956 r. -  Biblioteka otrzymała przydział na 8 sal przy ul. Narutowicza 4, zwolnionych po Muzeum Lubelskim.

Oddział Informacji Bibliograficznej 
-  początek lat 50-tych.

1957 r. -  powstanie Pracowni Mikrofilmowej (obsada 1-osobowa) podlegającej 
w strukturze Biblioteki pod Oddział Opracowania Zbiorów.

do 1957 r. -  w Bibliotece wzrosła liczba personelu do 41 pracowników etato
wych. Podniosła się znacznie kwalifikacja pracowników. Biblioteka posiadała 7 
osób z ukończonym ll-stopniem przeszkolenia bibliotecznego oraz kilka osób po 
przeszkoleniach przywarsztatowych w różnych bibliotekach i na kursach spe
cjalistycznych.

4 grudzień 1958 r. -  na wniosek rektorów lubelskich uczelni: UMCS, AM, WSR 
i WSInż. postanowiono wybudować wspólny gmach dla 4 uczelni Lublina. Bu
dowa biblioteki międzyuczelnianej została objęta uchwałą Rady Ministrów nr 
477/58. w sprawie poprawy warunków komunalnych, kulturalnych i zdrowo
tnych w mieście Lublinie i Chełmie oraz w powiecie chełmskim, w związku z XV 
rocznicą PKWN.

1959 r. -  z Referatu Katalogów został utworzony Oddział Katalogów, który prze
jął z Oddziału Opracowania Zbiorów całokształt prac związanych z prowadze
niem katalogów alfabetycznych i rzeczowych.

1959 r. -  Referat Zbiorów Specjalnych przekształcił się w samodzielny Oddział 
Zbiorów Specjalnych.

1959 r. -  z Referatu Bibliotek Zakładowych funkcjonującego przy Oddziale In- Oddział Informacji Bibliograficznej
formacji Bibliograficznej utworzono Oddział Bibliotek Zakładowych. -  koniec lat 50-tych.



Front nowego gmachu Biblioteki 1968 r.

Budowa nowego gmachu 
Biblioteki Międzyuczelnianej 
przy ul. Nowotki 11 
(obecnie I. Radziszewskiego 11).

Czytelnia Humanistyczna w nowym gmachu Biblioteki 1968 r.

A K T  E R E K C Y JN Y  
BIBLIOTEKI MIĘDZYUCZELNIANEJ 

W LUBLINIE

21 lipiec 1962 r. -  odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu UMCS, którego wynikiem było wystosowanie prośby do 
Ministra Szkolnictwa Wyższego o podjęcie decyzji rozpoczęcia budowy Biblioteki Międzyuczelnianej w Lublinie.

1962 r. -  Pracownia Mikrofilmowa w strukturze Biblioteki staje się samodzielną jednostką organizacyjną i przyjmuje nazwę 
Pracownii Reprograficznej.

1962 r. -  pierwsze etaty bibliotekarza dyplomowanego w Bibliotece Głównej UMCS. Pracownicy Biblioteki posiadający za
kończone egzaminem praktyki międzybiblioteczne I i II stopnia ( 1954-1957) otrzymują etaty bibliotekarzy dyplomowanych. 
Są to:
mgr Tadeusz Smółka, mgr Maria Jasienowicz, mgr Mieczysława Adrianek, mgr Stefania Fedorko, mgr Stefania Flanczewska, 
mgr Stefan Pawelec.

24 kwiecień 1963 r. -  rozpoczęcie budowy gmachu Biblioteki.

8 czerwiec 1963 r. -  uroczyste położenie kamienia węgielnego oraz podpisanie aktu erekcyjnego Biblioteki przez Przewod
niczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego.

1963 r. -  powstanie samodzielnej Sekcji Starodruków, dotychczas działającej w ramach Oddziału Opracowania Zbiorów.

1964 r. -  usamodzielnienie filii Biblioteki z księgozbiorem fizyczno-chemicznym na Wydziale Matematyczno-Fizyczno- 
-Chemicznym. Filia została wydzielona na podstawie Zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 stycznia 1964 r. 
w sprawie zatwierdzania struktury organizacyjnej bibliotek głównych szkół wyższych.

1964 r. -  z Referatu Czasopism Oddziału Opracowania Druków Nowych powstał Oddział Opracowania Wydawnictw Ciągłych.

1965 r. -  utworzenie samodzielnego Oddziału Magazynów i Konserwacji Zbiorów (dotychczas magazyny podlegały Oddzia
łowi Udostępniania Zbiorów).

1966 r. -  powstanie Oddziału Prac Naukowych, Organizacyjno-Naukowych i Dydaktycznych.

1966 r. -  powstanie Sekcji Czytelń i Sekcji Wypożyczeń przy Oddziale Udostępniania Zbiorów.

1966 r. -  powstanie Gabinetu Muzycznego przy Oddziale Zbiorów Specjalnych.

1966 r. -  powołanie Samodzielnego Stanowiska Dokumentów Życia Społecznego.

1968 r. -przeprowadzka i zagospodarowanie nowego gmachu Biblioteki Międzyuczelnianej. Biblioteka UMCS zajęła 50% po
wierzchni użytkowej. Do gmachu kolejno wprowadziły się również: Biblioteka WSR, Biblioteka WSInż., częściowo magazyny 
Biblioteki AM, magazyn zaopatrzenia UMCS, magazyn Biura Wydawnictw UMCS, Archiwum UMCS, Drukarnia UMCS, a salę 
odczytową zajęła Uczelnia na zajęcia dydaktyczne.

Hol katalogowy 
w nowym gmachu Biblioteki 
1968 r.

1969 r. -  przekształcenie Senackiej Komisji Bibliotecznej w Rektorską Komisję Biblioteczną. Zadania jej zostały określone 
w ustawach o szkolnictwie wyższym (Obwieszczenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 1969 r. 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 5 listopada 1958 o szkolnictwie Wyższym). Do najważniejszych 
należą: koordynacja działalności sieci bibliotek i Uczelni, sprawy gromadzenia zbiorów, importu wydawnictw, a także 
specjalizacji Biblioteki Głównej i bibliotek zakładowych.

1969/1970 r. -  wraz z powołaniem do życia filii UMCS w Rzeszowie powstaje filia Biblioteki UMCS.



1 październik 1970 r. -  stanowisko dyrektora Biblioteki obejmuje doc. dr Jan Gurba, 
pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Historii UMCS.
-  funkcję wicedyrektora Biblioteki obejmuje mgr Stefan Pawelec, dotychczasowy kie
rownik Oddziału Magazynów i Konserwacji Zbiorów.

1970 r. -  Biblioteka zakupuje pierwszy powielacz „Optima 528" wykorzystywany od tej 
pory do powielania kart katalogowych.

1970 r. - „Biuletyn. Wykaz ważniejszych nabytków" wydawany przez BG UMCS zmienia 
tytuł na „ Biuletyn Biblioteki UMCS". Nadal jest kwartalnikiem.

1971 r. -  połączono i objęto wspólnym kierownictwem Oddział Zbiorów Specjalnych, 
Samodzielną Sekcję Starodruków i Stanowisko Dokumentów Życia Społecznego.

1971 r. -  likwidacji ulega Sekcja Wypożyczeń w Oddziale Udostępniania Zbiorów.

1972 r. -  filia Biblioteki Głównej na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. została podzielona na trzy 
biblioteki instytutowe: Instytutu Matematyki, Instytutu Fizyki i Instytut Chemii.

1972 r. -  w ramach Oddziału Informacji Naukowej została powołana Sekcja Informacji Patentowej.

do 1972 r. -  w Bibliotece prowadzono trzy inwentarze według formatów „A"- format 16°, „B"- format 8°, „C"- format 4° 
i inwentarz „W" -  rejestrujący oddzielnie podręczniki wieloegzemplarzowe. Od 1972 r. prowadzony jest jeden inwentarz 
wszystkich formatów i kontynuowany jest inwentarz „W".

1 wrzesień 1975 r. -  doc. dr Jan Gurba ustępuje ze stanowiska dyrektora Biblioteki Głównej UMCS ze względu na objęcie 
funkcji prodziekana Wydziału Humanistycznego. Obowiązki dyrektora przejął wicedyrektor BG UMCS st. kustosz dyplomo
wany mgr Stefan Pawelec.

Hol katalogowy -  Informacja Katalogowa Czytelnia Zbiorów Specjalnych



Dyrektor Biblioteki wizytuje Oddział Informacji Naukowej -  
panie od lewej: Stanisława Wojnarowicz, Teresa Batorska, 

Teresa Gaworczyk, Wiesława Fajks

Wykłady i spotkania bibliotekarzy Czytelnia Informacyjno-Naukowa /  Czytelnia Matematyczno - Przyrodnicza
w Czytelni Humanistycznej. Profesorska

1 styczeń 1976 r. -  dr Zdzisław Kowalski, starszy kustosz dyplomowany, wieloletni dy
rektor Zarządu Inwestycji Szkół Wyższych w Lublinie, obejmuje stanowisko dyrektora 
Biblioteki Głównej UMCS.

25 sierpień 1976 r. -  w celu usprawnienia pracy Biblioteki Głównej UMCS powołano 
zarządzeniem wewnętrznym nr 1/76 pięć stałych komisji bibliotecznych:

1) Biblioteczna Komisja Zakupów, Inwentaryzacji i Likwidacji -  przewodniczący mgr Ste
fan Pawelec

2) Biblioteczna Komisja Szkoleniowa -  przewodnicząca mgr Krystyna Bilska

3) Biblioteczna Komisja Prac Dydaktycznych, Naukowych i Informacji -  przewodnicząca 
mgr Mieczysława Adrianek

4) Biblioteczna Komisja Oceny i Usprawnień Pracy - przewodnicząca mgr Jadwiga Olczak

5) Kolegium Redakcyjne -  przewodniczący dr Zdzisław Kowalski.

Oddział Informacji Naukowej

Marcin z Urzędowa, „Herbarz Polski, To jest o Przyrodzeniv Ziół Y Drzew 
Rozmaitych, Y Innszych Rzeczy do Lekarztw Należących", 1595 r.

1976 r. -  po raz pierwszy odbyła się w Bibliotece praktyka wakacyjna studentów II i III roku Wydziału Humanistycznego 
UMCS ( 34 osoby) .

1977 r. -  do ważniejszych nabytków bibliotecznych należał zakup: 23 295 map i atlasów z kolekcji kartograficznej profesora 
Franciszka Uhorczaka.

1977 r. -  w Bibliotece Głównej UMCS do zbiorów specjalnych zakupiono: „Lexicon Latino Polonicum ..." Jana Mączyńskiego 
(Królewiec, 1564 r.), pierwodruk Jana Herburta „Statuta Regni Poloniae" (Kraków, 1563 r.), „Sabaudiae Respublica et histo
ria" Lamberta van der Burcha (Lejda, 1634 r.) i rękopis czasopisma młodzieży socjalistycznej „Ver Sacrum" (Lublin 1905 r.).

1978 r. -  księgozbiór Biblioteki Głównej UMCS wzbogacił się o trzy bardzo cenne pozycje:

- „Eneida, to jest o Eneaszu Trojańskim ksiąg dwanaście" Wergiliusza w przekładzie Andrzeja Kochanowskiego, wydana 
w 1590 r. w Drukarni Łazarzowej.

- „Juvenalis Redivivus To jest Satyry albo Przestrogi do Naprawy Rządu y Obyczajów w Polszczę należące" Krzysztofa Opaliń
skiego z 1698 r. Jest to siódme wydanie tego dzieła.

- Marcina z Urzędowa „Herbarz Polski, To jest o Przyrodzeni Ziół Y Drzew Rozmaitych, Y Innszych Rzeczy do Lekarztw Nale
żących", 1595 r., Drukarnia Łazarzowa.

1978 r. -  Oddział Informacji Naukowej rozpoczyna wydawanie pisma „Nowości Biblioteczne. Wydawnictwa Zagraniczne 
Druków Zwartych" w seriach: nauki społeczne oraz nauki matematyczno-przyrodnicze.

1978 r. -  od tego roku w Oddziale Informacji Naukowej zostaje utworzony oddzielny etat - Rzecznik Patentowy.

1 styczeń 1979 r. -  zasób polskich opisów patentowych w zbiorach BG UMCS wynosił 271053 jednostek.

1980 r. -  kwartalnik „Biuletyn Biblioteki UMCS" staje się rocznikiem.

29 wrzesień 1980 r. -  na ogólnym zebraniu pracowników BG UMCS powołano Komitet Założycielski Niezależnego Samorzą
dowego Związku Zawodowego „Solidarność" w składzie: mgr Henryk Grocholski -  przewodniczący, Jadwiga Szymkiewicz -  
wiceprzewodnicząca, Krystyna Cempel, Barbara Bulicz, Stanisława Osypiuk -  członkinie KZ.

1981 r. -  utworzenie Czytelni Bibliologicznej przy Oddziale Prac Naukowych i Dydakty
cznych.

31 grudzień 1981 r. -  dr Zdzisław Kowalski ustępuje ze stanowiska Dyrektora Biblioteki 
Głównej UMCS.

197 6 -1 9 dr Zdzisław Kowalski
Dyrektor Biblioteki Głównej UMCS (1976-1981)



1984 r. - wmurowanie aktu erekcyjnego rozbudowy gma
chu Biblioteki Głównej UMCS

Oddział Opracowania Druków Zwartych Nowych

1982 r. -  dyrektorem Biblioteki UMCS zostaje mianowany dr Mieczysław Wieliczko.

1983 r. -  likwidacja Sekcji Informacji Patentowej.

1984 r. -  dr Mieczysław Wieliczko rezygnuje ze stanowiska dyrektora Biblioteki Głównej UMCS.

1984 r. -  mgr Jadwiga Olczak została wybrana przez Radę Biblioteczną na stanowisko Dyrektora Biblioteki. Wicedyrektorem 
została wybrana mgr Teresa Gaworczyk.

1984 r. -  wydanie przez Bibliotekę UMCS z okazji 40-lecia okolicznościowego ekslibrisu wykonanego przez dr. Zbigniewa 
Jóźwika.

październik 1984 r. -  Senat UMCS powołał Senacką Komisję Biblioteczno-lnformacyjną, której przewodniczącym został prof. 
dr hab. Józef Szymański. Pierwsze posiedzenie komisji odbyło się w grudniu 1984 r.

1984 r. -  zarządzeniem nr 15/84 Rektora UMCS, Biblioteka Główna została włączona do prac związanych z tworzeniem 
systemu komputerowego wsparcia służb informacji naukowej ALMAXIN, podsystemu CLIO -  z bazą danych z zakresu nauk 
pomocniczych historii. Biblioteka współpracowała w tym zakresie z Zakładem Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznaw
stwa oraz z Zakładem Metod Numerycznych UMCS.

1984 r. -  system biblioteczno-informacyjny UMCS tworzą: Biblioteka Główna, 3 biblioteki wydziałowe, 11 instytutowych i 9 
zakładowych. Nadzór nad systemem sprawuje dyrektor Biblioteki Głównej, w myśl ustawy z dnia 4 maja 1982 r. o szkolnic
twie wyższym -  w zakresie ustalonym statutem UMCS z 1983r.

1984 r. -  wmurowanie aktu erekcyjnego rozbudowy gmachu Biblioteki Głównej UMCS.

1 styczeń 1986 r. -  w związku z wejściem w życie ogólnopolskiej nowej instrukcji „Przepisy katalogowania książek", Biblio
teka Główna powołuje samodzielne stanowisko ds. szkolenia w zakresie katalogowania w Oddziale Opracowania Druków 
Zwartych Nowych.

1 styczeń 1986 r. -  w BG UMCS zorganizowano zespół ds. skontrum zbiorów, a Oddział Opracowania Wydawnictw Ciągłych 
podjął pracę nad tworzeniem pomocniczego inwentarza kartkowego czasopism, który umożliwi przeprowadzenie skontrum 
zbiorów czasopism.

1986 r. -  w zakresie gromadzenia i opracowania książek podjęto eksperymentalnie wykorzystanie jednostronnie zadruko
wanego Przewodnika Bibliograficznego w celu usprawnienia i przyspieszenia procesu opracowania.

1986 r. -  biblioteczna działalność wydawnicza zaowocowała 5 pozycjami z serii Bibliografie Osobowe oraz pierwszym po 
kilkuletniej przerwie rocznikiem Wykazu Publikacji Pracowników UMCS ( za rok 1986).

24 czerwiec 1989 r. -  zarządzeniem nr 12/89 Rektora UMCS została powołana do życia Biblioteka Instytutu Wychowania 
Artystycznego, zorganizowana na bazie księgozbioru wydzielonego ze zbiorów Biblioteki Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

23 sierpień 1989 r. -  na mocy zarządzenia nr 13 i 14 Rektora UMCS został wprowadzony nowy regulamin organizacyjny Bi
blioteki Głównej i ujednolicone regulaminy udostępniania zbiorów w bibliotekach zakładowych.

1982 -1989



BIBLIOTEKA GŁOWNA
UNIWERSYTCTU MARII CURIE.SKŁODOWSKIEJ 

W LUBIJNIE

BIULETYN 
BIBLIOTEKI UMCS

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Czytelnia Zbiorów Specjalnych -  poczgtek lat 90-tych.

BIBLIOTEKA GŁÓWNA 
I ZAKŁAD NAUK POMOCNICZYCH HISTORII 

1 BIBLIOTEKOZNAWSTWA 
UNIWERSYTETU MARU CURIE - SKŁODOWSKIEJ ,W LUBLINIE

FOLIA
BIBLIOLOGICA

ROCZNIK xxxviSxxs&h
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P R E Z E N T
D L A

G O SP O D YŃ

PRZETŁUMACZONY 
ZA POZWOLENIEM 

ZWIERZCHNOŚCI

grudzień 1989 r. -  system biblioteczno-informacyjny UMCS obejmuje Bibliotekę Główną, 5 bibliotek wydziałowych, 10 
instytutowych, 9 zakładowych.

1989 r. -  Rada Biblioteczna zaakceptowała projekt zaproszenia Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa do 
współwydawania Biuletynu Biblioteki UMCS i do zmiany tytułu tego wydawnictwa na Folia Bibliologica.

1989 r. -  zakupiono kilka wartościowych monografii i wydawnictw źródłowych, wśród nich dzieło Jana Długosza Historia Po- 
loniae 1615. Z darów w tym roku warto wymienić dar „Klanu Kuźniewiczów" z okazji trzeciego zjazdu rodziny. Dar zawiera: 
dwa starodruki -  Manifest de Mr Casimir Pułaski 1774 i Prezent dla gospodyni... 1777 r.

31 grudzień 1990 r. -  stan zbiorów w bibliotekach systemu biblioteczno-informacyjnego Uczelni, tj. w Bibliotece Głównej 
i 25 bibliotekach zakładowych wyniósł 2 036 173 jednostek obliczeniowych.

1990 r. -  uruchomiono usługi reprograficzne dla użytkowników. Opracowano regulamin tych usług, który zezwolił na wy
konywanie kopii wydawnictw ze zbiorów bibliotecznych wszystkim użytkownikom, za odpłatnością niższą, niż w zakładach 
usługowych tego typu.

1990 r. -  zakończono prace, rozpoczęte w 1986 r. przez Oddział Opracowania Wydawnictw Ciągłych, nad utworzeniem po
mocniczej kartoteki inwentarzowej czasopism.

1990 r. -  powołano do życia Samodzielną Sekcję Kontroli Zbiorów.

1990 r. -  zbiory starodruków wzbogaciły się o „Regni Poloniae Jus Publicum ..." M. Chawałkowskiego z 1684 r. oraz „Historię 
naturalną Królestwa Polskiego" R. Ładowskiego z 1783 r.

1990 r. -  Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępniła 1222 jednostki bibliotekom krajowym i 15 jednostek bibliotekom 
zagranicznym. Sprowadziła na potrzeby czytelników 1015 jednostek z bibliotek krajowych i 105 z zagranicznych.

w WARSZAWIE IJ77-

Prezent dla gospodyń z francu
skiego przetłumaczony za po
zwoleniem zwierzchności. - War
szawa w Groellowskiey Księgarni 
Nadworney Krolewskiiey w Ma 
rywillu, Num: 19 ... - 1777, 57 5. .

mgr Jadwiga Olczak
Dyrektor Biblioteki Głównej UMCS 

(1984-1991)

1991 r .-n a  podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dn. 12 września 1990 r. przestała istnieć Rada Biblioteczna, będąca or
ganem kolegialnym, powołanym do kierowania wspólniez Dyrektorem Biblioteki systemem biblioteczno-informacyjnym Uczelni. 
Nowo powołana Rada Biblio
teczna, której kompetencje 
mają charakter opiniodaw
czo-doradczy, jest organem 
podległym Rektorowi. W jej 
skład z ramienia biblioteki 
weszli: dyrektor, kierowni
cy pięciu oddziałów Biblio
teki, dyrektor Biblioteki Filii 
UMCS w Rzeszowie oraz pię
ciu wybranych przedstawi
cieli pracowników Biblioteki 
Głównej.

1989 - 1991

Uruchomienie usług 
reprograficznych dla użytkowników.

Historia Polonica loannis Długos- 
si... : in tres tomos digesta /  auto- 
ritate et sumptibus Herbulti Do- 
bromilski [Jan Szczęsny Herburt] 
edita. -  Dobrom ili: in officina lo
annis Szeligae : [nakł. Jan Szczę
sny Herburt], ...1615.



Nowoczesne narzędzia poszukiwania informacji bibliotecznej, bibliograficznej 
i rzeczowej.

Dwunastotomowa encyklopedia filmu.

Biblioteka z dotacji KBN zakupiła 7 baz danych na CD-ROM

1991 -1994

12 grudzień 1991 r. -  na stanowisko dyrektora Biblioteki Głównej na wniosek Rady Bibliotecznej została powołana mgr Te
resa Gaworczyk.

1991 r. -  Biblioteka przekazała 16 cennych starych druków, dwa inkunabuły, trzy rękopisy, dwa obiekty kartograficzne z okre
su starodrukowego do odkażenia w komorze próżniowej Centralnego Laboratorium Konserwacji Archiwaliów przy Archiwum 
Głównym Akt Dawnych. Było to możliwe dzięki dotacji pieniężnej z MEN przeznaczonej na konserwację starych druków.

1991 r. -  Oddział Reprografii wzbogacił się o czytniko-kopiarkę „Canon NP-780" -  urządzenie do uzyskiwania odbitek ksero
graficznych z mikrofilmów, wywoływacz „ABR260 US" oraz uzdatniacz wody. Sprzęt ten został zakupiony z dotacji uzyskanej 
od Ministerstwa Edukacji Narodowej.

1991 r. -  Biblioteka mimo trudności finansowych powiększyła swoje zbiory o: Encyclopaedia Britannica (32 tomy), The 
Motion Picture Guide (12-tomowa encyklopedia filmu), Encyclopaedia of Third Reich.

1992 r. -  system biblioteczno-informacyjny UMCS powiększył się o Bibliotekę Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla 
Cudzoziemców. System liczy 27 jednostek: Biblioteka Główna, 5 bibliotek wydziałowych, 11 instytutowych i 10 zakładowych.

1992 r. -  Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii przejęła 8-tysięczny księgozbiór byłej biblioteki Komitetu Miejskiego PZPR.

1992 r. -  zainstalowanie kont poczty elektronicznej w Wypożyczalni Międzybibliotecznej i Oddziale Informacji Naukowej 
zastąpiło w dużym stopniu tradycyjną korespondencję.

1993 r. -  Biblioteka Instytutu Nauk Politycznych zostaje przemianowana na Bibliotekę Wydziału Politologii. System biblio
teczno-informacyjny składa się z 6 bibliotek wydziałowych.

1993 r. -  Biblioteka Główna odzyskała po Wydawnictwie UMCS 120 m^ powierzchni magazynowej.

1993 r. -  w związku z postępującą rozbudową Biblioteki opracowane zostały jej własne założenia do zmiany projektu zago
spodarowania nowego gmachu, uwzględniające zadania i potrzeby przewidzianych do przeniesienia: Oddziału Reprografii, 
Informacji Naukowej, Zbiorów Specjalnych, Prac Naukowych i Dydaktycznych.

1993 r. -  Biblioteka otrzymała trzy dotacje:
- 55 500 DM przyznanych przez Konferencję Rektorów Szkół Wyższych Niemiec -  na sprzęt reprograficzny i wydawnictwa;

- 284 tys. zł od KBN na prenumeratę czasopism zagranicznych i rozwój informacji na nośnikach komputerowych;

-1 5  tys. zł z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej -  na konserwację starodruków.

1993 r. -  zakupienie i wdrożenie komputerowego systemu MAK do katalogowania książek -  rozpoczyna się modernizacja 
procesu opracowywania druków zwartych.

1994 r. -  Biblioteka z dotacji KBN zakupiła 7 baz danych na CD-ROM: „Mathematical Reviews"- indeks za lata 1944-1979; 
„The Philosopher's lndex" -  baza indeksowo-abstraktowa; „Grants Database" -  baza informacyjna o bieżących grantach 
i programach stypendialnych; „Word Research Database" -  bank danych światowej nauki; „Life Science Collection" -  baza 
indeksowo-abstraktowa; „Chem Bank" -  faktograficzna baza na temat związ
ków chemicznych; „Chemistry Citation Indeks" -  baza cytowań.

1994 r. -  UMCS przystępuje do konsorcjum Ogólnopolskiego Porozumienia 
Użytkowników VTLS i zostaje zakupione oprogramowanie VTLS do tworzenia 
katalogu elektronicznego.

mgr Teresa Gaworczyk
Dyrektor Biblioteki Głównej UMCS 

(1991-1994)



Oddział Opracowania Druków Zwartych Nowych

październik 1994 r. -  funkcję dyrektora Biblioteki obejmuje mgr Teresa Bednarz.

1995 r. -  w Bibliotece Głównej w ramach Oddziału Gromadzenia Zbiorów zostaje powołana Sekcja Wymiany Wydawnictw 
oraz Samodzielna Sekcja ds. Komputeryzacji Biblioteki.

marzec 1996 r. - w Bibliotece Głównej UMCS rusza opracowanie książek wyłącznie w systemie VTLS. W 1996 roku opraco
wano 6885 rekordów bibliograficznych i 6370 rekordów egzemplarza.

1997 r. -  w wyniku przekształcenia Instytutu Artystycznego UMCS w Wydział Artystyczny powstaje z biblioteki instytutowej 
kolejna biblioteka wydziałowa.

20 maj 1997 r. -  otwarcie wystawy pt. „Podążając za Herlingiem". Uroczystość tę zaszczycił swoją obecnością Gustaw 
Herling-Grudziński.

1 październik 1997 r. -  w regulaminie udostępniania Biblioteki Głównej UMCS zostaje wprowadzony zakaz wypożyczania 
książek poza Bibliotekę przez studentów innych uczelni Lublina.

1997 r. -  Oddział Reprografii wykonywał mikrofilmy starodruków, a od II poł. roku 1997- czasopism i gazet XIX- wiecznych. 
Ogółem dla BG i wydziałów UMCS wykonano 101.660 klatek mikrofilmów.

31 grudzień 1997 r. -s ta n  bazy komputerowej BG UMCS wyglądał następująco: liczba rekordów bibliograficznych - 63.081 
(w roku 1997 przybyło ich 50.579) w tym tytułów czasopism 1825 (przybyło 465), liczba rekordów khw (kartoteka haseł 
wzorcowych) 61.744 (przybyło 43.186).

1 luty 1998 r. -  funkcję dyrektora Biblioteki Głównej UMCS obejmuje dr Bogusław Kasperek. Funkcje zastępców dyrektora 
zostały powierzone od dn. 3 marca 1998 r. -  mgr Stanisławie Wojnarowicz i mgr Krystynie Kwapisiewicz-Hudzik.

1998 r. -  do katalogu komputerowego w ciągu tego roku przybyło ogółem w wyniku opracowania bieżącego i retrokonwersji 
19 778 rekordów bibliograficznych (6488 nowych, 13 290 kopiowanych), 24 202 rekordy egzemplarza, 962 rekordy zasobu, 
16 276 rekordów khw ( w tym utworzone przez naszych bibliotekarzy: hasła wzorcowe formalne -  4606, hasła przedmioto
we -  344).

1998 r. -  Biblioteka zakończyła współpracę z międzynarodowym systemem informacji o XVIII-wiecznych drukach angielskich 
(ESTC). Biblioteka Główna posiada w nim ok. 400 opisów własnych zbiorów, w tym opisy 22 druków nie notowanych w bi
bliotekach brytyjskich.

„Podqżajqc za Herlingiem" -  uroczyste otwarcie 
wystawy uświetnione obecnościq Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 

w Bibliotece Głównej UMCS.

1994-1998

1 lipiec 1998 r. -  w związku ze zmianą struktury organizacyjnej Biblioteki na podstawie zarządzenia nr 18/98 Rektora 
UMCS, powstał Oddział Opracowania Rzeczowego, składający się z dwóch sekcji: Sekcji Opracowania Przedmiotowego 
i Sekcji Katalogów Kartkowych.

1 lipiec 1998 r. -  powołanie Samodzielnej Sekcji Dydaktyki Bibliotecznej powstałej z Oddziału Prac Naukowych,
Organizacyjno-Naukowych i Dydaktycznych.

1 październik 1998 r. -  uruchomienie elektronicznej rejestracji wypożyczeń. Wykonano w tym celu
wieloaspektową aplikację „Czytelnicy" w systemie MS Accesss umożliwiającą tworzenie danych dla
katalogowej bazy VTLS. Opracowano ekstrakcję danych z bazy osobowej UMCS i import danych
do bazy „Czytelnicy VTLS". Opracowano funkcję wydruku kart czytelników.

31 grudzień 1998 r. -  struktura Biblioteki Głównej kształtuje się następująco:

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów wraz z Sekcją Wymiany Wydawnictw;
Oddział Opracowania Druków Zwartych Nowych;
Oddział Opracowania Rzeczowego wraz z Sekcją Opracowania Przedmioto
wego i Sekcją Katalogów Kartkowych;
Oddział Wydawnictw Ciągłych;
Oddział Magazynów i Konserwacji Zbiorów;
Oddział Uzupełniania Zbiorów wraz z Sekcją Czytelń;
Oddział Informacji Naukowej;
Oddział Zbiorów Specjalnych;
Oddział Bibliotek Zakładowych;
Oddział Komputeryzacji Biblioteki;
Samodzielna Sekcja Dydaktyki Bibliotecznej; z  I
Samodzielna Sekcja Kontroli Zbiorów; mgr Teresa Bednarz
Pracownia Reprografii. Dyrektor Biblioteki Głównej UMCS (1994-1998)



i

ggjtwarcie nowego skrzydła Biblioteki.

I  październik 1999 r. -  w strukturze BG UMCS uległa likwidacji Samodzielna 
Sekcja Dydaktyki Bibliotecznej. Jej zadania dydaktyczne przejął Oddział Infor
macji Naukowej, natomiast opiekę nad Czytelnią Bibliologiczną przejął Od
dział Udostępniania z Sekcją Czytelń.

23 październik 1999 r. -  uroczyste otwarcie nowego skrzydła Biblioteki Głów
nej UMCS (1900 m^). W nowym budynku zaplanowano zorganizowanie: 
na parterze - Pracownia Reprografii oraz sala dydaktyczna;
na I p. - Oddział Informacji Naukowej z Czytelnią Informacyjno-Naukową; na
II p. - Oddział Zbiorów Specjalnych;
na III p. - Oddział Wydawnictw Ciągłych, nowo powstała Czytelnia Czasopism 
Bieżących oraz Czytelnia Bibliologiczną.

1999 r. -  w BG UMCS z dotacji MEN został zakupiony program VTLS WEB Gatway 
(Internetowy dostęp do katalogu).

1999 r. -  wdrożono sieciowe (w miejsce stacjonarnych) udostępnianie najczęściej wykorzystywanych baz zagranicznych tj.: 
Life Science Collection i Philosopher's lndex.

1999 r. -  zasadnicze kroki w zakresie rozszerzania funkcji systemu VTLS to: wdrożenie rejestracji wypożyczeń w Czytelni Hu
manistycznej i Matematyczno-Przyrodniczej, wdrożenie raportowania monitów i automatycznego wysyłania przez system 
listów monitujących, wprowadzenie funkcji naliczania kar.

1999 r. -  obowiązki związane z organizacją przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku przejmuje Od
dział Informacji Naukowej. Opracowany został nowy program szkoleń. Celem zmian było doprowadzenie do dynamicznego 
przebiegu szkoleń w ciągu pierwszego miesiąca nauki. Przeszkolono 2626 studentów w 135 grupach.

1999 r. -  w Bibliotece Głównej UMCS prowadzone były prace nad strukturą i wdrożeniem własnej bazy „ Bibliografia Dorob
ku Naukowego UMCS" w systemie EXPERTUS.

2000 r. -  Odział Informacji Naukowej rozpoczyna wprowadzanie danych do bazy „Bibliografia Dorobku Naukowego UMCS" 
w systemie EXPERTUS.

25 styczeń 2000 r. -  uruchomienie w systemie VTLS usługi komputerowego zamawiania książek.

2001 r. -  Biblioteka Główna przekazała w depozyt 600 woluminów książek i czasopism w języku jidysz i hebrajskim do Zakła
du Kultury i Historii Żydów.

luty 2001 r. -  dokonano migracji danych bazy VTLS na serwer Helios oraz zainstalowano nową wersję oprogramowania 
VTLS'99 3.2 Zainstalowano również WWW Gateway VTLS dla katalogu komputerowego z dostosowanym interfejsem i ekra
nami pomocy do potrzeb Biblioteki.

Sala dydaktyczna w no
wym skrzydle BG UMCS 
wykorzystywana do szko
leń bibliotecznych i bi
bliograficznych.

Uruchomienie elektronicznej rejestracji wy
pożyczeń.Informatorium -  tu dla 

studentów są udostęp
niane komputery z do
stępem internetowym 
do pracy własnej

1999 - 2001

2001 r. -Oddział Komputeryzacji opracował i wdrożył własne autorskie bazy 
niezbędne dla funkcjonowania Biblioteki, takie jak:
„Akcesja"- baza utworzona dla Oddziału Gromadzenia,
„Inwentarz książek" - baza utworzona dla Oddziału Opracowania Zbio
rów,
„Inwentarz czasopism" - baza opracowana dla Oddziału Wydawnictw Cią
głych,
„Wymiana" - baza utworzona dla Sekcji Wymiany Wydawnictw przy Od
dziale Gromadzenia Zbiorów.

31 grudzień 2001 r. -  wyposażenie w sprzęt elektroniczny Biblioteki 
Głównej UMCS przedstawia się następująco: 131 komputerów (w tym 
51 dla czytelników), 14 drukarek, 18 czytników kodów kreskowych, 
3 czytniki CD-ROM, 1 skaner i 1 nagrywarka.

Czytelnia Zbiorów Specjalnych Czytelnia Czasopism Bieżgcych



Informatorium -  sala interneiówa.

2002 r. -  Biblioteka uczestniczy już w czterech konsorcjach ogólnopolskich, co umożliwia korzy
stanie z serwisów ScienceDirect, SpringerLINK, IDEAŁ, EIFL -  dających dostęp do 12000 czaso
pism w sieci uniwersyteckiej.

2002 r. -  we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych 
opracowano kurs biblioteczny w wersji internetowej „Pierwsze kroki w Bibliotece" -  program 
daje możliwości poznawania zasad korzystania z biblioteki w trybie indywidualnym i zdalnym.

2002 r. -  Oddział Komputeryzacji opracował i wdrożył autorską bazę „Skontrum" wykorzystywa
ną w Oddziale Magazynów i Konserwacji Zbiorów do porządkowania zbiorów i inwentaryzacji.

w
Lublinie. 
60 lat".

„Ex libris 
Biblioteki 
Głównej 

UMCS

wrzesień 2002 r. -  rozpoczęto komputerową rejestrację wypożyczeń egzemplarzy książek nie wprowadzonych
do bazy VTLS, zamawianych na rewersach kartkowych, które po zwrocie przez czytelnika są przekazywane do retrokonwer- 
sji. W efekcie tej zmiany likwidacji uległy konta kartkowe, a ewidencja wypożyczeń prowadzona jest w całości komputero
wo.

Informatorium -  hol informacyjny.

Jubileuszowa wystawa
pt. „Plakat polski 1899-1945. Ze zb io
rów specjalnych B iblioteki Głównej 
UMCS w Lublinie".

2002 r. -  w połowie roku miały miejsce w Oddziale Zbiorów Specjalnych niewielkie zmiany lokalowe -  przeniesiono pracow
nię starych druków do pracowni rękopisów i w ten sposób oddano Fundacji UMCS wygospodarowany pokój.

2002 r. -  istotnym wydarzeniem była obecność 6 dokumentów ze zbiorów Biblioteki na wystawie pt. „Dzieło sztuki w kon
serwacji", która odbyła się w dniach 10-16 czerwca 2002 r. w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

2003 r. -  BG UMCS dokonała ważnej inwestycji w zakresie modernizacji sprzętu i unowocześnienia bibliotecznego systemu 
VTLS. Składały się na nią: zakup nowego serwera i oprogramowania oraz migracja danych do systemu VIRTUA.

2003 r. -  Biblioteka Instytutu Nauk o Ziemi została przeniesiona do nowego budynku przy Al. Kraśnickich.

1 październik 2003 r. -  w strukturze Biblioteki Głównej UMCS, w wyniku zarządzenia nr 49/2003 Rektora UMCS, nastąpiła 
likwidacja Oddziału Bibliotek Zakładowych i Sekcji Czytelń przy Oddziale Udostępniania. Połączono Oddział Opracowania 
Rzeczowego z Oddziałem Opracowania Druków Zwartych Nowych i utworzono jeden Oddział Opracowania Zbiorów.

2003 r. -  Biblioteka zakupiła 55 nowych komputerów, w tym 26 terminali dla czytelników.

2003 r. -  baza katalogowa w systemie Virtua tworzona jest przez Bibliotekę Główną i 4 biblioteki zakładowe: Instytutu Angli
styki, Wydziału Prawa i Administracji, Instytutu Nauk o Ziemi i Wydziału Politologii. Stan bazy na dzień 31.12.2003 r. wyno
si: 193 341 rekordów bibliograficznych, 249 892 rekordy egzemplarza, 7 448 zasobu, 218 771 rekordów haseł wzorcowych, 
24 130 rekordów czytelnika.

2004 r. -  Biblioteka obchodzi 60-lecie i z tej okazji została zorganizowana 22 listopada jubileuszowa wystawa pt. „Plakat 
polski 1899-1945. Ze zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie".

2004 r. -  zbiory biblioteczne były licznie prezentowane na wystawie zatytułowanej „Książka ponad podziałami" organizowa
nej na Zamku Lubelskim od 16.11 do 06.12.

2004 r. -  jubileuszowym symbolem było wykonanie ekslibrisu autorstwa Zbigniewa Jóźwika: „Ex libris Biblioteki Głównej 
UMCS w Lublinie. 60 lat".

Czytelnia Informacji Naukowej

1 październik 2004 r. -  utworzenie Biblioteki Wydziału Humanistycznego. W skład systemu biblioteczno-informacyjnego 
wchodzą: Biblioteka Główna, 7 bibliotek wydziałowych, 8 instytutowych, 2 zakładowe, 4 jednostki pozawydziałowe, 2 księgo
zbiory tworzone przez jednostki Wydziału Humanistycznego: Instytut Kulturoznawstwa oraz Zakład Kultury i Historii Żydów, 
3 biblioteki Kolegium UMCS: w Białej Podlaskiej, Biłgoraju i Radomiu, 1 księgozbiór w Ośrodku Zamiejscowym w Chełmie.

2004 r. -  do komputerowego udostępniania włączono wypożyczanie międzybiblioteczne. Współpracujące z BG UMCS w tym 
zakresie biblioteki innych uczelni mają założone konta i same zamawiają potrzebne książki poprzez katalog komputerowy.

2004 r. -  rozpoznano format MARC21 i przygotowano wdrożenie rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego

2002 - 2004

oraz dźwiękowego.

2004 r. -  do katalogowania komputerowego przystąpiła 
piąta biblioteka sieci -  Biblioteka Wydziału Ekonomiczne
go.

2004 r. -  Biblioteka Główna nabywa księgozbiór Marii 
Kuncewiczowej liczący około 900 tytułów. Najbardziej 
cenne są książki z dedykacjami osób znanych w świecie li
terackim oraz kilka rękopisów pisarki. Jest wśród nich tak
że „Topolski's Chronicie", roczniki w oryginalnych tekach 
tekturowych z lat 1953-1967, T. I-XIV, będące litografiami 
artysty Feliksa Topolskiego ( 1907-1989).

Magazyn ksigżek w BG UMCS.



Uroczyste otwarcie wystawy w BG Ul 
-  redaktorowi „Kultury”.

IMCS,poświęconej Jerzemu Giedroyciowi

Wystawie towarzyszy! katalog; 
redagowany z wydany przez 
BG UMCS.

2005 r. -  zintegrowany system VTLS/Virtua został wzbogacony o następujące funkcje:
- katalogowanie dokumentów elektronicznych

- uruchomienie komputerowej kontroli zbiorów (skontrum) oraz bezprzewodowej sieci w magazynach

- przygotowanie systemu do podjęcia katalogowania komputerowego przez Biblioteki: Wydziału Pedagogiki i Psychologii 
oraz Wydziału Humanistycznego

- udostępnienie wirtualnego Katalogu Lubelskich Bibliotek Naukowych i przygotowanie funkcji składania zamówień po
przez ten katalog.

2005 r. -  z wykazu nowości literatury zagranicznej, umieszczanej na internetowej stronie BG UMCS, uruchomiono linki do 
spisów treści umieszczanych w rekordach egzemplarzy, poszerzając tym samym w OPAC informację o zawartości danej po
zycji.

2005 r. -  uruchomiono możliwość zamawiania artykułów z czasopism zagranicznych w ramach niemieckiego serwisu SUBI- 
TO, tworzonego przez 30 bibliotek. System oferuje dostęp do katalogu zawierającego ok. 11 milionów artykułów naukowych 
z różnych dziedzin wiedzy, które można zamówić i otrzymać w krótkim terminie drogą elektroniczną.

2005 r. -  Biblioteka otrzymała wiele darów od osób prywatnych, w tym pracowników UMCS. Większe dary wpłynęły między 
innymi od: prof. Romana Tokarczyka -  318 wol., Kancelarii Rektora -  204 wol., Orbis Books London -  86 wol.

2005 r. -  wybrane zbiory zostały wypożyczone na wystawy organizowane przez:

- Muzeum Historyczne Miasta Gdańska prezentowało na wystawie pt. „Zegary Gdańskie" nasz starodruk autorstwa Henry
ka Lossa „Gnomonica seu de usu ..." Danzig 1593
- Oddział Literacki Muzeum Lubelskiego im. J. Czechowicza na wystawie pt. „Tobie śpiewam Lublinie. Życie i dorobek Fran
ciszki Arnsztajnowej", prezentował z naszych zbiorów rękopis wiersza Arnsztajnowej „Wacławowi Nałkowskiemu w hołdzie 
uznania", Lublin 1903 r.

Uroczyste przekazanie 
pierwszej partii ksiq- 
żek, z udziałem amba
sadora Niemiec dr. Re- 
inharda Schweppe.

14 czerwca 2006 r. -  Statut UMCS wprowadził określenie „biblioteki specjalistyczne" w miejsce wcześniej używanego termi
nu „biblioteki zakładowe". Dokładny zapis w § 20 pkt. 2 Statutu brzmi: „Bibliotekę [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej] 
tworzą Biblioteka Główna oraz biblioteki jednostek organizacyjnych, zwane dalej bibliotekami specjalistycznymi. Wszystkie 
biblioteki stanowią jednolity system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu."

2006 r. - zasoby elektroniczne powiększyły się o 4 bazy pełnotekstowe i 1 bazę bibliograficzną. Biblioteka dysponuje 14 ba
zami danych dostępnymi w trybie online i 90 dostępnymi lokalnie. W sieci UMCS za pośrednictwem Biblioteki można korzy
stać z ponad 17 tys. tytułów czasopism zagranicznych w wersji elektronicznej.

2006 r. -  stan Bibliografii Dorobku Naukowego UMCS, bazy tworzonej głównie przez Oddział Informacji Naukowej, powięk
szył się o 2015 pozycji bibliograficznych i na koniec 2006 r. wyniósł 26 056 opisów prac naukowych.

2006 r. -  kurs przysposobienia bibliotecznego na rok akademicki 2006/2007 został przeniesiony do przestrzeni wirtualnego 
kampusu biblioteki (http://bib lioteka.kam pus.um cs.lublin.pl/m oodle). Poddano dalszej modyfikacji podręcznik oraz wpro
wadzono, zamiast ćwiczeń sprawdzających, test wykonywany w trybie online.

1 czerwiec 2006 r. -  zbiory niemieckiej książki naukowej i literatury pięknej wydatnie wzbogacił dar 338 pozycji o wartości 
ok. 9 230 EUR, otrzymanych w ramach Niemieckiej Inicjatywy „Ludzie i Książki", organizowanej przez Goethe-lnstitut i Mi
nisterstwo Spraw Zagranicznych Niemiec. Uroczyste przekazanie daru odbyło się w Bibliotece Głównej z udziałem Amba
sadora Republiki Federalnej Niemiec w Polsce -  dra Reinharda Schweppe, Dyrektora Goethe-lnstitut w Warszawie -  Very 
Bagaliantz oraz Prorektora UMCS - prof.dr. hab. Jerzego Węcławskiego.

2006 r. -  znaczącym darem dla BG UMCS jest otrzymany w tym roku księgozbiór po zmarłym w Paryżu w 2004 r. prof. Tade
uszu E. Domańskim, który został przekazany przez jego syna dr. Bernarda Domańskiego. Dar ten stanowi ok. 2 tys. książek i 
123 egzemplarzy czasopism. .Zwiedzanie Biblioteki Głównej UMCS grupa uczniów licealnych po 

zajęciach bibliograficznych oprowadzana jest po Bibliotece.
1 maj 2007 r. -  powstała biblioteka Instytutu Informatyki

maj 2007 r. - w Bibliotece Głównej odbyła się wystawa pt. „Polska Grafika Artysytczna 1899-1938", przygotowana przez 
Odział Zbiorów Specjalnych.

11-25 październik 2007 r. - upamiętniając 60. rocznicę powstania „Kultury", Biblioteka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow
skiej w Lublinie zaprezentowała wystawę poświęconą Jerzemu Giedroyciowi.

2005 - 2007
MMlTTSWia

Efektem współpracy z wydawnictwem Walter de
Gruyter była ekspozycja najnowszych publikacji 

kierowanych do odbiorców ze środowiska 
akademickiego.

http://biblioteka.kampus.umcs.lublin.pl/moodle


marzec 2008 r. -  rozpoczęto komputerowe wypożyczanie książek z księgozbiorów neofilologicznych w Bibliotece Wydziału 
Humanistycznego.

2008 r. -  nowym przedsięwzięciem stał się zakup książek w wersji elektronicznej. Zakupiono 78 tytułów w serwisie MyiLib- 
rary. Ponadto przeprowadzono rozeznanie w zawartości serwisu EBRARY i serwisu polskich książek wydawanych przez PWN 
-  IBUK.

2008 r. -  wymiana wydawnictw prowadzona była z 1330 kontrahentami, w tym 900 zagranicznymi. W ramach wymiany wy
słano 1967 egz. publikacji, z czego odbiorcom zagranicznym 1226, a krajowym - 741. Dzięki wymianie pozyskano do zbiorów 
1341 egzemplarzy książek i czasopism.

2008 r. -  latem grono bibliotekarzy Biblioteki Głównej UMCS podjęło intensywne prace zmierzające do utworzenia własnej, 
uczelnianej biblioteki wirtualnej. Zakupiono oprogramowanie dLibra, z którego korzysta większość uczelnianych bibliotek 
cyfrowych w Polsce. Stopniowo zorganizowano własną pracownię digitalizacji. W ramach Biblioteki Cyfrowej UMCS tworzo
ne są trzy kolekcje: Dziedzictwo kulturowe, Nauka i dydaktyka, Regionalia.

październik 2008 r. -  Biblioteka Cyfrowa UMCS zostaje udostępniona czytelnikom.

1 marzec 2009 r. -  zarządzeniem nr 5/2009 r. Rektora UMCS z dnia 26 lutego 2009 r. nastąpiła w strukturze BG UMCS mo
dyfikacja polegająca na przekształceniu Pracowni Reprografii w Samodzielną Sekcję Reprografii i Konserwacji Zbiorów. Bi
blioteka Główna funkcjonuje w oparciu o 8 oddziałów i 2 samodzielne sekcje.

2009 r. -  opracowano projekt bazy Inwentarz Druków Zwartych, zmodyfikowano strukturę bazy Rejestr Przybytków, zmo
dernizowano bazy: Inwentarz Czasopism; Akcesja, Wymiana, Karty Czytelników.

2009 r. -  z Biblioteki Cyfrowej UMCS wygenerowano 2 159 608 odsłon i przeprowadzono 40 386 wyszukiwań.

2009 r. -  ukazał się pierwszy tom nowej serii „Prace Biblioteki Głównej UMCS" pt. Pierw sze półw iecze. Z  zagadnień sztu ki 
plakatu  w Polsce 1900-1950.

24-25 wrzesień 2009 r. -  Biblioteka Główna organizuje ogólnopolską konferencję poświęconą działalności wydawniczej bi
bliotek pod hasłem: Dzia ła lność w ydaw nicza b ibliotek w czasach konw ergencji m ediów.

2010 r. -  w ogólnopolskim rankingu uczelni akademickich 2010 za warunki korzystania z biblioteki otrzymaliśmy 73,4 pkt., 
co lokuje nas na 6 miejscu wśród pierwszych dziesięciu bibliotek uniwersyteckich.

2010 r. -  struktura systemu biblioteczno-informacyjnego uległa zmianie na skutek likwidacji dwóch bibliotek specjalistycz
nych: Biblioteki Studium Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych oraz Biblioteki Zakładu Logopedii. Obecnie system tworzo
ny jest przez Bibliotekę Główną, 19 bibliotek specjalistycznych i 3 biblioteki Kolegium UMCS - w Białej Podlaskiej, Biłgoraju 
i Radomiu.

2010 r. -  zasoby elektroniczne powiększyły się do 45 baz dostępnych w trybie online. Są to źródła bibliograficzne, pełno- 
tekstowe, abstraktowe. Liczba tytułów czasopism w wersji elektronicznej, dostępnych w sieci uniwersyteckiej za pośrednic
twem Biblioteki Głównej, przekroczyła 25 tysięcy.

2010 r. -  zasoby Biblioteki Cyfrowej powiększyły się o 1169 zdigitalizowanych jednostek i na koniec roku zasoby Biblioteki 
Cyfrowej wynosiły 2569 jednostek.

2010 r. -  zasoby Biblioteki Cyfrowej UMCS zostały włączone do europejskiej biblioteki cyfrowej Europeana, natomiast prace 
doktorskie i habilitacyjne znalazły się w międzynarodowym portalu DART-Europe.

2010 r. -  w związku z realizacją projektu NUKAT -  Autostrada Informacji Cyfrowej przeprowadzono modyfikację 1180 opi
sów bibliograficznych, do 720 rekordów bibliograficznych dodano sigla biblioteki.

2010 r. -  baza katalogu Biblioteki UMCS powiększyła się o 28 946 rekordów bibliograficznych i na dzień 31 grudnia 2010 r. 
obejmowała 369 351 rekordów, liczba rekordów egzemplarzy wzrosła o 49 778 i obejmowała 528 415 rekordów, zasoby cza
sopism powiększyły się o 500 opisów i liczyły 12 521.

2008-2010

2008 r. - obchody Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek: wydarzenie parateatralne pt. „Biblioteka UMCS -  wieża Babel".



1

2013 r. - przygotowujemy pierwszy 
obszar Wolnego Dostępu.

2011 r. - Biblioteka otwiera 
swój profil na Facebooku.

2014 r. - rozpoczynamy organizację Wolnego Dostępu w Czytelni Ogólnej na 
I n iptr7 p  nłń\A/npnn n m n rh t i R ih lin tp k i

2011 r. -  w związku z przeprowadzką do nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego i planowaną reorganiza
cją Biblioteki Głównej, została zlikwidowana Czytelnia Matematyczno-Przyrodnicza, a Czytelnię Humanistyczną przemiano
wano na Czytelnię Ogólną. Likwidacji ulega również Czytelnia Bibliologiczna, a jej zbiory zostały włączone do księgozbioru 
Czytelni Informacji Naukowej.

1 marzec 2011 r. -  w strukturze Biblioteki Głównej UMCS zostało zlikwidowane jedno stanowisko wicedyrektora.

28 kwietania 2011 r. -  w ramach regionalnego projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna nastąpiło uroczyste podpisanie umo
wy partnerskiej przez Prezydenta Lublina i władze pozostałych instytucji tworzących konsorcjum, w tym przez Bibliotekę 
Główną UMCS.

maj 2011 r. -  ukazał się drugi tom wydawanej przez Bibliotekę serii „Prace Biblioteki Głównej UMCS" pt. Dzia ła lność w ydaw 
nicza b ib liotek w czasach konw ergencji m ediów. Pozycja jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowa
nej przez BG UMCS.

2011 r. -  Biblioteka Cyfrowa odnotowała 491 285 odwiedzin w ciągu roku i 54 761 wyszukiwań oraz 81 673 odsłon publikacji 
pochodzących z BC UMCS.

2012 r. -  rozpoczęto realizację I etapu projektu udostępniania zbiorów w systemie wolnego dostępu. Biblioteka uzyskała 
grant na przeprowadzenie klasyfikacji i techniczne przygotowanie zbiorów do udostępniania w tym systemie. Zakupiono 
dostęp online do Klasyfikacji Biblioteki Kongresu, która staje się podstawą układu zbiorów. Określono zasady doboru mate
riałów do WD (wolnego dostępu) i przeprowadzono szkolenia czterech bibliotekarzy-katalogerów.

2012 r. -  odbyła się instalacja nowego serwera systemu Virtua i migracja bazy BG UMCS do wersji Virtua 2010. Opracowano 
nowy program wydruku rewersów.

2012 r. -  przeprowadzono prace wdrożeniowe systemu HAN, którego zadaniem jest udostępnianie licencjonowanych zaso
bów cyfrowych poza siecią uniwersytecką.

2012 r. -  Oddział Opracowania Zbiorów Biblioteki Głównej uczestniczył w realizacji scalania opisów katalogowych naszej 
Biblioteki z katalogiem NUKAT w ramach IV etapu projektu NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej. Łączyło się to z wpro
wadzaniem wielu poprawek do wcześniej utworzonych rekordów.

31 grudnia 2012 r. -  zasób Biblioteki Cyfrowej UMCS liczy 4 590 publikacji. W ciągu roku powiększył się o 1092 pozycje. 
W Bibliotece Cyfrowej rozpoczęto digitalizację kolejnych serii czasopisma Annales UMCS. Dotychczas wprowadzono sekcje: 
A -  Mathematica (2011), AA - Chemia (2002-2010), AAA -  Physica (1999-2002, 2011), B -  Geographia, Geologia, Mineralo
gia et Petrographia (2004, 2007, 2008, 2011), C -  Biologia (2007, 2011), F -  Nauki Filozoficzne i Humanistyczne (1946-1973), 
F -  Nauki Humanistyczne (1974-1975), F -  Humaniora (1976-1982), F -  Historia (1999-2011), G -  lus (2005/2006), H -  Oeco- 
nomia (2012), K -  Politologia (1994-2000).

2013 r. -  Oddział Wydawnictw Ciągłych zostaje przeniesiony z nowego skrzydła Biblioteki do głównego gmachu a jego miej
sce na III piętrze zajmuje Wydawnictwo UMCS.

2013 r. -  Biblioteka uruchamia usługę zdalnego korzystania ze zbiorów elektronicznych dla pracowników i studentów UMCS 
posiadających aktualne konto biblioteczne. Hiperlinki do baz danych, e-książek i e-czasopism dla połączeń domowych zo
stały odpowiednio oznaczone na internetowej stronie bibliotecznej w zakładce E-źródła.

listopad 2013 r. -  Biblioteka oddaje do użytku czytelnikom dwa obszary Wolnego Dostępu:

-  Czytelnia 1 (parter w głównym gmachu BG UMCS) z obszarem dziedzinowym: C - nauki pomocnicze historii; D, E, F - histo
ria; H - nauki społeczne (ekonomia, socjologia); J - nauki polityczne; K - prawo; U - wojskowość.

- Czytelnia Informacji Naukowej ( I p. w nowym skrzydle Biblioteki) z obszarem dziedzinowym: A - dzieła treści ogólnej (w ie-j 
lodziedzinowe encyklopedie, informatory); Z - bibliotekoznawstwo, bibliologia, bibliografie ogólne; ZA - naukoznawstwo, 
cybernetyka, teoria informacji.

2011 -2014

2013 r. -  likwidacja Czytelni Czasopism Bieżących mieszczącej się na III p. w nowym skrzydle Biblioteki i przeniesienie księgo
zbioru do odnowionej Czytelni Czasopism na parterze głów- 
nego gmachu Biblioteki UMCS.

2014 r. - rozpoczęcie organizacji wolnego dostępu w Czytel
ni Ogólnej na pierwszym piętrze Biblioteki.

2013 r. - obchody 
Ogólnopolskiego 
Tygodnia Bibliotek 
w BG UMCS.



1944-2014



Udostępnianie zbiorów

Informacje biblioteczne 

Informacje bibliograficzne 

Informacje rzeczowe 

Informacja ogółem

Wpływ wydawnictw zwartych

Wpływ wydawnictw ciągłych

1955 1965 1975 1985 1994 2005 2013

Stan zbioru (wol.) Roczny przybytek (wol.)

Wpływ zbiorów specjalnych
5 839

2005 2013

> 11661

1955 1965 1975 1985 1994 2005 2013

Stan zbioru (wol. i jedn. oblicz.)
Lata 2005 i 2013 - zmniejszona liczba opisów 
patentowych

I Przybytek w roku (wol. i jedn. oblicz.)



Nasze początki -  lata 40-te i 50-te.

1944-2014

Spotkania intelektualne - 
lata 80-te i 90-te.

Integracja - XXI w.


