PIĘCIOLECIE BIBLIOTEKI WYDZIAŁOWEJ
NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA
I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ UJ
Biblioteka Wydziałowa Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej
UJ obchodzi w 2010 roku pięciolecie
istnienia. Po Bibliotece Jagiellońskiej
i Bibliotece Collegium Medicum to
największa i najnowocześniejsza biblioteka na Uniwersytecie.
Została powołana zarządzeniem nr 60
rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
z 2 listopada 2005 roku w sprawie zmian
w strukturze organizacyjnej Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
UJ. Zarządzenie zlikwidowało jednocześnie funkcjonujące dotychczas na wydziale biblioteki instytutowe. Utworzono ją
z połączonych zbiorów bibliotek Instytutu
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Ekonomii i Zarządzania, Instytutu Psychologii Stosowanej oraz Instytutu Dziennikarstwa. Pozostałe instytuty przekazały
gromadzone księgozbiory podręczne.
Pierwsze lata formalnego istnienia biblioteki poświęcone były na systematyczne
prace przy integrowaniu księgozbiorów,
opracowanie wewnętrznej struktury, regulaminu, budżetu, powołanie rady bibliotecznej.
W lutym 2009 roku biblioteka wydziałowa uzyskała pomieszczenia w nowym
budynku przy ul. Łojasiewicza 4. Funkcjonowanie w nowoczesnym, specjalnie
zaprojektowanym gmachu umożliwiło jej
błyskawiczny rozwój. Powiększyła się
obsada personalna, niezbędna do obsługi

około 6,5 tysiąca studentów i pracowników Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej.
Obecnie biblioteka oferuje swoim
użytkownikom wiele usług: bibliotecznych, informacyjnych, dydaktyczno-szkoleniowych, technologicznych. Dostępnych
jest kilkadziesiąt komputerów z łączem internetowym – nasi użytkownicy mogą nie
tylko korzystać z katalogu on-line czy baz
danych, ale także przeszukiwać zasoby
sieciowe. Do dyspozycji czytelników oddano kilkanaście skanerów, kserokopiarkę, kabiny do pracy indywidualnej, kabiny
multimedialne, DVD, TV i kabinę tyflologiczną dla osób słabowidzących i niewidomych. Dzięki internetowi bezprze-

wodowemu istnieje również możliwość
pracy na własnym laptopie, co ma istotne
znaczenie dla osób przygotowujących prace naukowe. Ponadto biblioteka posiada
dostęp do elektronicznej wersji czasopisma „Puls Biznesu”, z którego można skorzystać w czytelni.
Zapisanych jest ponad 3800 czytelników, którym rocznie wypożycza się około
26 tysięcy woluminów. W okresie ostatnich dwóch lat zanotowano również około
120 tysięcy odwiedzin w czytelni.
W bibliotece funkcjonuje wolny dostęp
do zbiorów. Udostępniany księgozbiór jest
zróżnicowany, służy do realizacji zadań
dydaktycznych (podręczniki, skrypty), zawiera dane faktograficzne (encyklopedie,
słowniki, leksykony) oraz metadane (katalogi, bibliografie). Zakres tematyczny
zbiorów obejmuje publikacje z zakresu
między innymi: mikro- i makroekonomii,
rachunkowości, ekonometrii, zarządzania w turystyce, marketingu, komunikacji
społecznej, bibliotekoznawstwa, dziennikarstwa, filmoznawstwa, kultury, polityki
i historii gospodarczej, prawa, psychologii, administracji publicznej. W wyborze gromadzona jest literatura z zakresu:
filozofii, socjologii, nauk politycznych.
Całość zbiorów biblioteki to około 100 tysięcy woluminów wydawnictw zwartych
i ciągłych.
Biblioteka udostępnia również czasopisma – zarówno polskie, jak i zagraniczne. Pewnym ograniczeniom udostępnienia podlega jedynie księgozbiór z lat
1850–1939 (w związku z ustawą z 1965 r.
o ochronie dóbr kultury). Prowadzona jest
również wymiana dubletów czasopism
i książek. Sekcja Gromadzenia Zbiorów
pozyskuje nieodpłatnie publikacje od wydawnictw i innych bibliotek. Prenumerata
obejmuje 68 czasopism polskich oraz 15
zagranicznych, 9 czasopism otrzymywanych jest w formie darów.
Biblioteka WZiKS UJ, jako nowoczesna instytucja, wprowadza innowacyjne
zmiany w swojej dotychczasowej działalności, współpracując z innymi jednostkami
uniwersytetu. 1 grudnia 2009 roku rozpoczęła realizację projektu unijnego „Unowocześnienie systemu udostępniania i zabezpieczenia zbiorów bibliotek Wydziału
Zarządzania i Komunikacji Społecznej
oraz Matematyki i Informatyki UJ”. Celem
projektu jest zakup nowoczesnego sprzętu
(m.in. stanowiska do samodzielnych wypożyczeń, wrzutni całodobowej do zwrotu
książek oraz elektronicznych czytników

do scontrum), który
przyczyni się do skrócenia czasu obsługi
użytkowników.
Biblioteka wydziałowa wraz z Biblioteką Jagiellońską
i innymi bibliotekami
instytutowymi
współuczestniczy Budynek Biblioteki Wydziałowej Wydziału Zarządzania
w tworzeniu katalogu i Komunikacji Społecznej UJ
komputerowego UJ w systemie VIRTUA/ Odwiedzający witrynę mogą dzięki niej
VTLS. W ciągu dziesięciu lat wprowadziła zapoznać się z informacjami na temat
łącznie do NUKAT (Narodowego Uniwer- działalności placówki. Czytelnik może też
salnego Katalogu Centralnego) ponad 66 otrzymać ulotki na temat biblioteki i katysięcy rekordów. Jest również jedną z je- talogu komputerowego w języku polskim
denastu bibliotek na Uniwersytecie Jagiel- i angielskim.
lońskim, która wypożycza swoje zbiory za
Wysoką jakość usług zapewnia wypomocą elektronicznego modułu kontroli kwalifikowany personel. Nasi pracownicy
wypożyczeń VTLS/VIRTUA.
są słuchaczami studiów podyplomowych
Biblioteka stara się sprostać wciąż ros- i lektoratów językowych. Biorą czynny
nącym oczekiwaniom czytelników. Z my- udział w branżowych konferencjach, pubślą o nich wydłużono godziny udostępnia- likują artykuły.
nia (jest czynna siedem dni w tygodniu).
Dbając o jakość świadczonych usług,
Dla studentów pierwszych lat jest organi- biblioteka wdrożyła system zarządzazowane szkolenie biblioteczne, na którym nia jakością. W czerwcu 2010 roku jako
mogą się oni zapoznać z układem księgo- pierwsza biblioteka w Krakowie i jedna
zbioru, katalogiem on-line, zasadami udo- z nielicznych w Polsce otrzymała certyfistępniania itp. Prowadzony jest również, kat jakości ISO 9001 : 2008.
cieszący się olbrzymią frekwencją, przedPodsumowując pięcioletnią działalmiot przysposobienie biblioteczno-infor- ność i funkcjonowanie biblioteki, należy
macyjne dla studentów przygotowujących podkreślić, że pełni ona ważną rolę w proprace magisterskie i licencjackie. Przyszli cesie dydaktycznym Uniwersytetu Jagielabsolwenci uczą się na nim, jak popraw- lońskiego, służąc rozwojowi oraz potrzenie przygotować rozprawę naukową i skąd bom nauki. Stanowi bazę dydaktyczną
czerpać fachowe informacje potrzebne do i naukową dla swoich użytkowników.
napisania pracy, oraz nabywają umiejętność oceny jakości źródeł czy efektywneEdyta Grzyb
go korzystania z nich.
zastępca kierownika Biblioteki Wydziałowej
Wydziału Zarządzaniai Komunikacji Społecznej UJ
W swojej działalności biblioteka
Joanna Maj
WZiKS UJ wykorzystuje internet. Strokierownik Sekcji Gromadzenia Zbiorów
na internetowa biblioteki odgrywa ważną
Biblioteki Wydziałowej
rolę w procesie kreowania jej wizerunku.
Czytelnia Biblioteki Wydziałowej Wydziału Zarządzania
i Komunikacji Społecznej UJ
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