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Liczba doktorantów uczestniczących w modułach obowiązkowych oraz Doskonaleniu dydak-
tycznym

Warsztat badacza (PL) 204

Warsztat badacza (EN) 51

Myślenie krytyczne – fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji (PL) 193

Myślenie krytyczne – fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji (EN) 58

Doskonalenie dydaktyczne (PL) 68

Liczba modułów obieralnych realizowanych w języku polskim i angielskim

Moduły obieralne (PL) 44

Moduły obieralne (EN) 27

Projekt NAWA STER – umiędzynarodowienie szkół doktorskich

Szkoła Doktorska AGH została beneficjentem programu NAWA STER – umiędzynarodowienie szkół doktorskich. 

Realizacja programu rozpoczęła się 4.01.2021 r. i potrwa 3 lata. W ramach powyższego programu zrealizowano 

następujące działania:

 � Szkoła Doktorska AGH doprowadziła do zawarcia czterech umów typu double-degree z Uppsala University,

 � przyznano stypendium naukowe w kwocie 3000 zł miesięcznie dla trzech najlepszych obcokrajowców kształcą-

cych się w Szkole Doktorskiej AGH,

 � przygotowano anglojęzyczny informator dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej AGH,

 � przygotowano dwa filmy informacyjne dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej AGH,

 � zrealizowano trzymiesięczny staż doktoranta w American University w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych,

 � zrealizowano przyjazd prof. Janusza Kozińskiego z Lakehead University w Kanadzie, który przez tydzień prowadził 

zajęcia dla doktorantów.

B I B L I OT E K A  G ŁÓW N A

Biblioteka Główna (BG AGH) realizuje statutową działalność usługową, dydaktyczną i naukowo-badawczą oraz spra-

wuje opiekę merytoryczną nad bibliotekami systemu biblioteczno-informacyjnego AGH. System biblioteczno-infor-

macyjny uczelni tworzy (wg stanu na 31.12.2021 r.) 20 bibliotek: Biblioteka Główna, 15 bibliotek wydziałowych, 

2 biblioteki instytutowe i 3 biblioteki jednostek pozawydziałowych. 

Stan osobowy BG AGH

Rok Ogółem
Działalność 

podstawowa

Stanowiska 

bibliotekarskie 

razem

Stanowiska bibliotekarskie
Inne niż 

bibliotekarskiewykształcenie 

wyższe

wykształcenie 

średnie

2019 103 86 81 70 11 17

2020 103 86 80 73 7 17

2021 97 80 76 74 2 17
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Działalność usługowa

W ramach działalności usługowej BG AGH gromadzi i udostępnia zbiory w wersji drukowanej i elektronicznej oraz 

opracowuje i upowszechnia informację o nich, a także organizuje dostęp do elektronicznych źródeł wiedzy dla całej 

społeczności uczelni. Realizuje też działalność z zakresu informacji naukowej, normalizacyjnej i patentowej na pod-

stawie specjalistycznych baz danych. 

Wypożyczenia i odwiedziny w czytelniach 

Liczba odwiedzin w czytelniach Biblioteki w latach 2020–2021 oraz liczba materiałów udostępnianych na miejscu 

była zdecydowanie niższa w porównaniu do roku 2019 ze względu na długotrwałe zamknięcie czytelń w okresie 

pandemii.

Odwiedziny w agendach BG AGH
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Wypożyczenia międzybiblioteczne
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2019 13 592 83 794 233 498 52 582 912 20 874 9

2020 17 159 21 979 154 466 5254 554 7 1119 18

2021 16 379 18 732 171 296 2913 508 9 798 11

Gromadzenie zbiorów

Podstawę wpływu do zbiorów bibliotecznych stanowi przede wszystkim kupno, w dalszej kolejności dary i egzem-

plarze pozyskiwane w drodze wymiany. Od 2021 r. rozpoczęto zakup książek zagranicznych w formie e-booków na 

licencji wieczystego użytkowania oraz w postaci plików pdf pobieranych na serwer biblioteczny. Zakupy książek 

zagranicznych zostały sfinansowane w całości ze środków subwencji badawczej. 

Wydawnictwa ciągłe pozyskiwane są poprzez wykupienie prenumeraty u poszczególnych wydawców. Obsługę pre-

numeraty czasopism zagranicznych realizowała firma EBSCO, która wygrała przetarg. Pomimo panującej pandemii 

i zamykania granic państw, ograniczeń w wymianie towarowej, zamykania instytucji, czy nawet całych branż, dosta-

wy czasopism zagranicznych docierały do BG AGH płynnie. Czasopisma polskie dostarczała firma GARMOND PRESS 

bez organizowania postępowania przetargowego (kwota tej prenumeraty mieściła się w dopuszczalnym limicie okre-

ślonym przez ustawę PZP). Kilka tytułów było prenumerowanych bezpośrednio u wydawców. Pomimo trudnej sy-

tuacji związanej z pandemią nie odnotowano problemów z dostawą prenumerowanych czasopism, wszystkie tytuły 

wpłynęły w terminie, nie zarejestrowano też braków w prenumeracie. Zbiory specjalne pozyskiwane są w formie: 

darów (normy, rękopisy, katalogi firmowe), drogą kupna (dokumenty kartograficzne, normy zagraniczne) oraz w nie-

wielkim stopniu przez wymianę (dokumenty kartograficzne).

Nabytki BG AGH w latach 2019–2021 r.

Rok 2019 2020 2021

Czasopisma (tytuły)

wersja papierowa 644 307 258

wersja elektroniczna 13 15 12

dostępne w ramach licencjonowanych kolekcji 20 050 8476 8768
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Książki

wersja papierowa 2346 1880 3724

wersja elektroniczna 10 10 172

dostępne w ramach licencjonowanych kolekcji 93 016 266 743 273 129

Polskie serwisy książek
IbukLibra 139 128 155

EBookPoint BIBLIO 39 170 145

Zbiory specjalne 995 666 923

Biblioteka Beletrystyczna

Zakupy książek do kolekcji Biblioteki Beletrystycznej (BB) dokonywane są z funduszu Działu Socjalno-Bytowego. 

Z księgozbioru BB mogą korzystać pracownicy i emeryci AGH. W 2021 r. kupiono 359 książek, a w ramach darów 

pozyskano 28 pozycji. Wszystkie pozycje zostały opracowane w katalogu komputerowym. W 2021 r. użytkownicy 

wypożyczyli 4642 książki z tej kolekcji. 

Biblioteka Beletrystyczna: zestawienie liczb zakupionych książek 

2021 359

2020 371

2019 425

Biblioteka Beletrystyczna: zestawienie wypożyczeń

2021 4642

2020 2239

2019 3959

Rok Zakup książek Wypożyczenia książek

2019 425 3959

2020 371 2239

2021 359 4642

Prenumerata licencjonowanych baz danych

Zakupy elektronicznych baz danych były finansowane ze środków subwencji badawczej. W okresie sprawozdaw-

czym zorganizowano i opłacono licencje roczne do:

 �  kolekcji czasopism elektronicznych dostępnych w ramach:

 – ACM Digital Library, 

 – American Chemical Society,

 – American Institute of Mathematical Sciences, 

 – American Institute of Physics,

 – American Physical Society,

 – Cambridge University Press, 

 – Emerald, 

 – EMIS, 

 – IOPScience, 

 – JSTOR, 
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 – ProQuest ABI Inform, 

 – Royal Society Chemistry, 

 – Taylor and Francis,

 – TransTech,

 � światowych baz danych bibliograficzno-abstraktowych i pełnotekstowych:

 – Access Engineering, 

 – Chemical Abstracts,

 – Derwent Innovation,

 – EBSCO ebook Academic Collection,

 – EBSCO Publishing,

 – GeoRef, 

 – IEEE Xplore,

 – JCR, 

 – KNOVEL

 – OECD – IEA,

 – OnePetro, 

 – Orbit Insight,

 – Perinorm, 

 – ProQuest Technology Collection,

 – Science Direct (Elsevier),

 – Scopus, 

 – SPIE Digital Library, 

 – Springer,

 – Total Materia, 

 – Web of Science, 

 – Wiley.

Opracowanie zbiorów

Katalogowanie zbiorów BG AGH prowadzone jest w systemie VIRTUA metodą współkatalogowania w katalogu cen-

tralnym NUKAT. Wszystkie rekordy bibliograficzne tworzone są z dbałością o rekordy kartoteki haseł wzorcowych, 

co pozwala na zachowanie ujednoliconych punktów dostępu do danych, jak również poszerza możliwości wyszuki-

wawcze. Wszystkie rodzaje katalogowanych w BG AGH dokumentów, oprócz norm i patentów, opracowywane są 

przedmiotowo w języku haseł przedmiotowych KABA.

Zestawienie opracowanych zbiorów dla Biblioteki Głównej i bibliotek wydziałowych

Rok

Biblioteka Główna Biblioteki wydziałowe

rekordy bibliograficzne
rekordy 
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2019 376 1265 3503 2391 3218 3624 1240 1356 11 491

2020 384 1061 2802 1673 2642 3542 340 304 23 300

2021 389 1914 3075 2953 3121 5637 761 729 40 1231

Przechowywanie zbiorów

W roku 2021 nie zwiększyła się powierzchnia magazynowa BG AGH. W Strefie Wolnego Dostępu (SWD) znajduje się 

71 958 egzemplarzy książek, w magazynie zamkniętym 139 874 książek oraz 148 523 czasopisma. W magazynie 

zbiorów specjalnych jest 340 675 woluminów. Zrealizowano 19 234 zamówienia z magazynu podstawowego, przy-

jęto 26 073 zwroty. W SWD użytkownicy pożyczają samodzielnie książki za pośrednictwem urządzeń Self-check.
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Konserwacja zbiorów

Pracownicy magazynów na bieżąco naprawiają zbiory, które uległy zniszczeniu. Konserwacji poddano 1140 materia-

ły biblioteczne, a ochronie (oprawa, laminacja) – 150 pozycji. 

Kontrola i selekcja zbiorów

W 2021 r. przeprowadzono skontrum w następujących zbiorach bibliotecznych:

 � wydawnictwa ciągłe z zakresu sygnatur C.1401 – C.1800,

 � zbiory o statusie „do użytku służbowego” z lokalizacją BG AGH-Sekretariat,

 � księgozbiór Biblioteki Beletrystycznej AGH – inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza,

 � dokumenty normalizacyjne – kontynuacja inwentaryzacji rozpoczętej w 2020 r. 

Dodatkowo poza planem przeprowadzono inwentaryzację księgozbioru o statusie „do użytku służbowego” z lokali-

zacją BG AGH-Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, w związku z restrukturyzacją Samodzielnej Sekcji ds. Współpracy 

Międzybibliotecznej i Kontroli Zbiorów BG AGH.

Ponadto kontynuowano wydzielanie szczególnie cennych pozycji:

 � ze zbiorów patentowych od numeru opisu patentu 19501,

 � ze zbiorów podstawowych od sygnatur: I 194721-, 11250301-, 111252301- do bieżących nabytków.

W 2021 r. ubytkowano ze zbiorów podstawowych 159 wol. książek oraz 24 zeszyty czasopism.

Kontynuowano selekcję zbiorów normalizacyjnych, wieloegzemplarzowych i zbiorów Biblioteki Beletrystycznej.

Działalność dydaktyczna

W 2021 r. zrealizowano łącznie 132 godziny zajęć dydaktycznych (wykłady, szkolenia, praktyki zawodowe). W ra-

mach działalności dydaktycznej pracownicy BG AGH prowadzili następujące zajęcia:

 � „Specjalistyczne źródła informacji” dla studentów AGH II roku studiów inżynierskich, I i II roku studiów magi-

sterskich oraz dla doktorantów (wykłady i ćwiczenia) – 76 godzin zajęć dydaktycznych (w tym 58 godz. w trybie 

online),

 � „Przysposobienie biblioteczne” dla studentów I roku, 

 � staże i praktyki dla pracowników uczelni.

Przedmiot „Specjalistyczne źródła informacji” wpisany jest do Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych.

Działalność naukowa

Publikacje

W 2021 r. ukazało się 12 publikacji autorstwa pracowników Biblioteki Głównej AGH.

 � Biuletyn AGH:

A. Chadaj, M. Wijas, Portal „Historia AGH”,

D. Ryś, Nowe e-źródła w Bibliotece Głównej,

H. Sieński, Poczet rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej, w ramach którego zaprezentowa-

ne zostały sylwetki profesorów:

 – Feliks Olszak,

 – Henryk Korwin-Krukowski,

 – Walery Goetel,

 – Witold Budryk,

 – Władysław Takliński,

 – Zygmunt Bielski-Saryusz,

 – Zygmunt Kowalczyk. 

 � Czasopismo „Małopolska”:

J. Krawczyk, W cieniu Akademii Sztuk Pięknych: od Oddziału Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły Prze-

mysłowej do Państwowej Szkoły Przemysłu Artystycznego w Krakowie (1891–1921).

 � Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie:

H. Sieński, Non omnis moriar...: groby Rektorów Akademii Górniczej i Akademii Górniczo-Hutniczej.

 � Czasopismo „ViS a ViS”:

H. Sieński, Wystawa malarstwa Kazimierza Wiśniaka – Wiśniak w zVisie – wrzesień 2021. 
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Współpraca

W 2021 r. pracownicy BG AGH brali udział w pracach:

 � Rady Dyrektorów Krakowskiego Zespołu Bibliotecznego,

 � Polskiej Grupy Użytkowników Virtua,

 � Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich,

 � Zespołu ds. Standaryzacji Bibliotek Naukowych,

 � Zespołu ds. tworzenia i aktualizacji bazy danych BazTech,

 � Zespołu Konsultacyjnego jhp KABA (Centrum NUKAT),

 � Zespołu ds. Ankiety Funkcjonowania Bibliotek Naukowych (AFBN),

 � Zarządu Oddziału i Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,

 � Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,

 � Urzędu Patentowego RP.

International Visibility Project

Pracownicy BG AGH brali udział w przygotowaniu raportu samooceny uczelni dla potrzeb International Visibility 

Project w oparciu o bazy Scopus i Web of Science z wykorzystaniem narzędzi SciVal i InCites.

BazTech

BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą od 1998 r. artykuły z polskich czasopism z za-

kresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska. Bazę współtworzą 23 biblioteki naukowe. W BG AGH w ra-

mach środków z programu SON (Społeczna Odpowiedzialność Nauki) wprowadzono 760 rekordów bibliograficznych 

(część z pełnymi tekstami), dodatkowo w ramach środków własnych wprowadzono 338 rekordów. Uzupełniono dane 

rekordy o bibliografię załącznikową dla 184 opisów bibliograficznych oraz 85 rekordów o afiliacje autorów.

Bibliografia Publikacji Pracowników AGH, PBN (Polska Bibliografia Naukowa)

Dane gromadzone w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH (BPP AGH) zostały wykorzystane w 2021 r. przede 

wszystkim w procesie ewaluacji dyscyplin uczelni. Po przygotowaniu API rozpoczęto proces przesyłania opisów 

publikacji do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) – przy współpracy z Centrum Rozwiązań Informatycznych (CRI). 

Udzielono ok. 300 odpowiedzi i konsultacji związanych z procesem ewaluacji. Ponadto, jak corocznie, dane bibliogra-

ficzne zostały wykorzystane do wspomagania procesów oceny jednostek i ich pracowników (w ramach dyscyplin), 

a także dla różnego rodzaju sprawozdań i statystyk – przygotowano ok. 50 zestawień i wykazów.

Proces ewaluacji wskazał konieczność dalszego rozwoju i modyfikacji bazy BPP AGH, w 2021 r. rozpoczęto działania 

zmierzające do wprowadzenia zmian.

Na bieżąco uzupełniano opisy bibliograficzne – w 2021 r. wprowadzono (i poddano korekcie) 5934 opisy publikacji 

(książek, fragmentów książek, artykułów z czasopism, materiałów konferencyjnych, opisów patentowych itp.). Stan 

bazy BPP przedstawia poniższa tabela.

Bibliografia Publikacji Pracowników AGH

2019 2020 2021

Liczba zarejestrowanych publikacji 125 580 129 715 135 649

książki 5025 5145 5314

rozdziały 61 064 62 434 65 952

artykuły 55 716 58 158 61 145

inne publikacje 3775 3978 4238

Repozytorium AGH

W roku 2021 kontynuowano prace w zbiorze Archiwum Prac Dyplomowych. Utrzymujące się obostrzenia związane 

z trwającą pandemią uniemożliwiły zakończenie prac związanych z ręcznym wprowadzaniem pisemnych prac dyplo-

mowych na wydziałach, natomiast nadal pobierane były prace z systemu Dziekanat.XP, umieszczane tam w wyniku 

działania Systemu Obsługi Prac Dyplomowych (SOPD). Prace te przekazywane były następnie do Ogólnopolskiego 

Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD 1.0). 

Dzięki staraniom pracowników Samodzielnej Sekcji Komputeryzacji BG AGH i współpracy ze strony Działu Usług 

i Aplikacji CRI na przełomie roku 2020/2021 została przeprowadzona modyfikacja serwisu przygotowanego przez 
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firmę PCG (interfejsu OAI-PMH) udostępniającego dane dla Repozytorium AGH z Dziekanat.XP, głównie przez rozsze-

rzenie zestawu metadanych opisowych o dane wymagane w ORPPD 2.0.

Rozpoczęto proces przekazywania danych także do ORPPD 2.0, które służy gromadzeniu prac dyplomowych obro-

nionych na kierunkach studiów zarejestrowanych w Systemie POL-on 2.0. Proces przekazywania prac dyplomowych 

studentów, którzy rozpoczęli lub kontynuują kształcenie po 1.10.2019 r., a które zostały zarejestrowane w systemie 

Dziekanat.XP (SOPD), został zakończony 31.12.2021 r.

Do Repozytorium AGH pobrano z Dziekanat.XP (SOPD) łącznie 15 812 takich prac, z czego 10 477 prac zostało 

przekazanych do ORPPD 2.0, a 4949 pozostało w ORPPD 1.0. 

W październiku 2021 r. zostało zakończone pobieranie prac dyplomowych z systemu Dziekanat.XP, w związku 

z przeniesieniem obsługi procesu dyplomowania do systemu USOS i przejęciem obowiązku przekazywania prac dy-

plomowych do ORPPD 2.0 przez odpowiednią jednostkę COK.

Zgodnie z planami wznowienia prac nad szerokim udostępnieniem Repozytorium AGH rozpoczęto prace porządkowe 

w bazie danych, m.in. dotyczące obiektów, uprawnień dostępu do dokumentów, kont użytkowników oraz ich upraw-

nień w systemie.

Portal „Historia AGH”

Wciąż rozwijany jest i wzbogacany o nowe materiały portal „Historia AGH” przedstawiający najważniejsze fakty 

i daty z dziejów uczelni oraz sylwetki wybitnych postaci związanych z powstaniem i rozwojem AGH. W bazie BIO-

GRAM, będącej częścią portalu, a prowadzonej od wielu lat, na koniec 2021 r. znajdowało się ponad 1200 życiory-

sów. Podstrona „Wydziały i jednostki pozawydziałowe AGH”, przedstawiająca najważniejsze fakty i daty dotyczące 

wydziałów i jednostek pozawydziałowych, ich struktury organizacyjnej, została uzupełniona o nowe jednostki (np. 

Centrum Technologii Bezpieczeństwa) oraz zaktualizowana (m.in. ze względu na zmianę nazwy Wydziału Górnictwa 

i Geoinżynierii na Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami). Dodano podstronę „Władze AGH” z podziałem 

na poszczególne kadencje, dodano zeskanowane roczniki Składów Osobowych, w wielu przypadkach uzupełniono 

i zmodyfikowano źródła do biogramów, wprowadzono uzupełnienia i poprawki w źródłach do historii nt. wydziałów, 

ponadto wprowadzono modyfikacje podstron: Dzieje AGH, Św. Barbara, Tablice AGH. Każde znajdujące się w bazie ha-

sło dostarcza krótkiej informacji o osobie lub jednostce organizacyjnej, odsyła do licznych materiałów drukowanych 

i archiwalnych zawierających poszerzony materiał faktograficzny. Portal jest uzupełniany i administrowany przez 

pracowników Oddziału Informacji Naukowej BG AGH.

Punkt Informacji Normalizacyjnej (PIN) oraz Ośrodek Informacji Patentowej (PATLIB)

17.11.2021 r. w Punkcie Informacji Normalizacyjnej (PIN) odbył się zdalny audyt ponownej oceny przeprowadzony 

przez audytorów PKN. W efekcie PIN BG AGH otrzymał na kolejny 5-letni okres – do 2026 r., świadectwo sto-

sowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji potwierdzające jego zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 

27001:2017-06. Podpisana została nowa 3-letnia umowa o współpracy PKN z AGH, a tym samym utrzymany został 

dla uczelni dostęp do kompletnego zbioru Polskich Norm w wersji elektronicznej.

Pracownicy Ośrodka Informacji Patentowej PATLIB działającego w Bibliotece w ramach współpracy z Europejskim 

Urzędem Patentowym w 2021 r. brali aktywny udział w szkoleniach w ramach projektu PATLIB 2.0 mającego na 

celu kompleksową reformę sieci, która obejmuje swym zasięgiem ponad 300 podobnych ośrodków w całej Europie. 

Kierownik Ośrodka – A. Podrazik – otrzymała podziękowania od Prezesa Urzędu Patentowego RP za aktywny udział 

w pracach komitetu programowego PATLIB kadencji 2018–2021 i reprezentowanie ośrodków z krajów Europy Środ-

kowo-Wschodniej oraz przeprowadzenie szkoleń dla 25 polskich ośrodków przygotowujących do udziału w procesie 

ewaluacji na potrzeby projektu PATLIB 2.0. 
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Świadectwo stosowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla PIN BG AGH 
na lata 2021–2026

 

PN-711/01(03)/2021 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,  
BG, PUNKT INFORMACJI NORMALIZACYJNEJ 

Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków 

 

2021-11-22 2026-11-21 

 

Działalność organizacyjna

Wydarzenia, wystawy, prelekcje

W roku zdeterminowanym przez pandemię organizacja wydarzeń i wystaw była trudna lub wręcz niemożliwa. Dla-

tego skupiono się przede wszystkim na wzmacnianiu wizerunku BG AGH i jak najlepszej komunikacji z użytkow-

nikiem. Po otwarciu Biblioteki dla czytelników zaprezentowano wystawę „Pandemia w rysunkach Stana Ealesa” 

(25.10–31.12.2021 r). 8 grudnia odbyła się prelekcja doradcy prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

dr.  inż. Zygmunta Niechody „Dziś i jutro normalizacji” poświęcona współczesnym problemom normalizacji w per-

spektywie czwartej rewolucji przemysłowej.

Promocja Biblioteki 

BG AGH informuje o swojej działalności na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Facebook, In-

stagram oraz LinkedIn. Kolejnym kanałem wykorzystywanym w komunikacji z użytkownikiem jest YouTube, gdzie 

BG AGH sporadycznie zamieszcza materiały filmowe. Pracownicy Biblioteki brali m.in. udział w Dniu Otwartym AGH, 

wydarzeniu „Studentem być” (NZS AGH), podczas którego zaprezentowano usługi i zasoby BG. W 2021 r. jednym 

z najważniejszych kanałów komunikacyjnych z użytkownikiem była strona internetowa Biblioteki. Zmiany w funk-

cjonowaniu związane z pandemią wymagały stałej i częstej aktualizacji informacji. Przygotowano wpisy dotyczące 

funkcjonowania BG AGH, jej usług, zaktualizowano treści zakładek dotyczących korzystania z usług. Użytkownicy 

odwiedzali stronę internetową BG AGH 577 261 razy. 

Istotnym działaniem na rzecz poprawy i odświeżenia wizerunku Biblioteki Głównej, przed zbliżającym się jubile-

uszem 100-lecia, było ogłoszenie i rozstrzygnięcie konkursu na nowe logo Biblioteki Głównej AGH. 

Nowe logo Biblioteki Głównej AGH
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PION NAUKI

Działania Biblioteki Głównej w okresie pandemii 

W celu ułatwienia czytelnikom korzystania z usług bibliotecznych udoskonalono formularze online służące do za-

mawiania skanów materiałów niewypożyczanych na zewnątrz, tj. artykułów z czasopism lub fragmentów książek, 

wydruków fragmentów norm polskich i  zagranicznych. Poprzez formularze online można także było skorzystać 

z usług Wypożyczalni Międzybibliotecznej lub złożyć propozycję zakupu książek, zarówno do księgozbioru Biblio-

teki Głównej AGH, jak i Biblioteki Beletrystycznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, od kwietnia 

uruchomiono możliwość zapisu online do Biblioteki. Opcja zdalnego zapisu dostępna jest dla studentów, doktorantów 

i pracowników AGH. W tym celu zaprojektowano odpowiednie formularze dla różnych grup użytkowników. Wszyst-

kie formularze służące zamawianiu materiałów bibliotecznych lub zapisowi do Biblioteki zaprojektowano, wykorzy-

stując oprogramowanie LimeSurvey.

Kolejnym udogodnieniem wprowadzonym w życie w BG w okresie pandemii było uruchomienie od 1.03.2021 r. 

płatności elektronicznych w kasie Biblioteki. Użytkownicy Biblioteki Głównej od tej pory mogą wnosić opłaty (np. 

za nieterminowy zwrot książek, zagubienie lub zniszczenie materiałów, wydruki komputerowe) zbliżeniowo kartą 

płatniczą lub BLIKiem. 

Wsparcie informatyczne

W roku 2021 Samodzielna Sekcja Komputeryzacji realizowała wszystkie zadania, które miały na celu utrzymanie 

prawidłowego działania i wysokiej dostępności usług oferowanych przez BG AGH. Prace koncentrowały się przede 

wszystkim wokół zadań związanych z obsługą systemu Virtua oraz interfejsu użytkownika Chamo, administrowa-

niem lokalną siecią komputerową, zarządzaniem komputerami PC i serwerami BG AGH.

Do głównych zadań należało utrzymanie dostępności infrastruktury informatycznej m.in. serwerów, oprogramowa-

nia Virtua, komputerów PC, zarządzanie siecią lokalną. 

W roku 2021 liczba logowań do komputerów bibliotecznych i do sieci BG AGH wyniosła 221 919. Liczba ta zmalała 

w stosunku do roku 2020 ze względu na ograniczoną dostępność przestrzeni BG AGH.

Biblioteka Główna AGH w liczbach

Stan na 

31.12.2019

Stan na 

31.12.2020

Stan na  

31.12.2021

1. Książki 436 583 438 315 441 770

2. Czasopisma 147 963 148 285 148 523

3. Zbiory specjalne 339 564 340 240 340 675

Razem 924 110 926 840 930 968

1.

Licencjonowane zbiory elektroniczne, do których BG 

AGH wykupiła dostęp:

e-książki

e-czasopisma

bazy danych

93 016

20 050

82

266 743

8476

86

273 129

8768

98

Udostępnianie

1. Zarejestrowani użytkownicy ogółem 13 592 17 159 16 379

2. Użytkownicy aktywnie wypożyczający 11 882 7955 7407

3. Odwiedziny w BG AGH 78 816 21 979 30 737

Wypożyczenia

1. Na zewnątrz 66 270 112 280 141 393

2. Na miejscu w Bibliotece 52 582 5254 2913

Korzystanie ze źródeł elektronicznych

1. Liczba sesji 200 674 374 416 221 919

2. Liczba pobranych dokumentów 148 637 99 368 116 793

3. Odwiedziny strony domowej Biblioteki 608 596 604 384 577 261
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Repozytorium AGH

Opracowanie metadanych i wprowadzenie tekstów 

prac dyplomowych
61 373 74 243 15 812

Bibliografia Publikacji Pracowników AGH 

Liczba publikacji zarejestrowanych w bazie BPP AGH, 

w tym: 125 580 129 715 135 649

1. książki 5025 5145 5314

2. rozdziały 61 064 62 434 64 952

3. artykuły 55 716 58 158 61 145

4. inne 3775 3978 4238

W Y DAW N I C T WA  AG H

Podstawą realizacji zadań jest kierowanie się wytycznymi zawartymi w obowiązującej Strategii uczelni. W praktyce 

oznacza to m.in. wydawanie czasopism naukowych w języku angielskim i udostępnianie ich w postaci elektronicznej 

w formule Open Access. 

W celu zapewnienia właściwego obiegu informacji artykułom naukowym nadawane są identyfikatory DOI. Dla po-

prawy jakości informacji naukowej redakcjom czasopism AGH udostępniony został system antyplagiatowy CrossRef 

Similarity Check wykorzystujący oprogramowanie iThenticate. 

Realizując zadanie doskonalenia kształcenia, Wydawnictwa AGH podejmują wszystkie możliwe wysiłki, aby publi-

kowane przez nie książki miały wysoki poziom zarówno naukowy, jak i edytorski. Jednym z najistotniejszych przeja-

wów dbałości o rzetelność naukową wydawanych książek i czasopism jest ich recenzowanie.

Podstawowy zakres działalności obejmuje wydawanie skryptów i podręczników akademickich, periodyków nauko-

wych, rozpraw i monografii, materiałów konferencyjnych oraz innych istotnych dla uczelni pozycji wydawniczych. 

Możliwe jest również wydawanie publikacji zlecanych przez podmioty zewnętrzne.

Wydawnictwa prowadzą sprzedaż własnych pozycji wydawniczych poprzez sklep internetowy, punkty sprzedaży na 

terenie Polski – w tym bezpośrednio w biurze Wydawnictw, a sprzedaż wybranych książek w wersji elektronicznej 

(PDF) przez serwis IBUK – platformę PWN.

Opracowanie redakcyjne oraz korekty językowe i techniczne pozycji wydawniczych wykonują pracownicy etatowi, 

a skład i druk jest wykonywany przez firmy zewnętrzne współpracujące z Wydawnictwami, wyłonione w wyniku 

postępowań przetargowych.

Komitet Naukowy

W roku 2021 Komitet Naukowy Wydawnictw AGH działał w składzie:

 � prof. dr hab. inż. Marek Gorgoń – przewodniczący,

 � dr hab. Barbara Gąciarz, prof. AGH,

 � prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła,

 � prof. dr hab. inż. Bogdan Sapiński,

 � prof. dr hab. inż. Stanisław Stryczek,

 � prof. dr hab. inż. Tadeusz Telejko.

Lokalizacja

Redakcja Wydawnictw AGH mieści się w budynku przy ul. Reymonta 17, w tym samym budynku znajduje się rów-

nież magazyn książek.

Zatrudnienie

W roku 2021 zatrudnienie w Wydawnictwach AGH wynosiło osiem etatów.
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