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Ewidencja materiałów 

Ujęcie wpływów i ubytków w sposób umożliwiający 
identyfikację materiałów bibliotecznych 

Ujęcie ilościowe i wartościowe ich stanu                          
i zachodzących w nim zmian 



Ewidencja materiałów 

Ewidencja materiałów obejmuje: 

 sumaryczną (wstępną) ewidencję wpływów, 

 szczegółową ewidencję wpływów, 

 szczegółową i sumaryczną ewidencję ubytków, 

 finansowo-księgową ewidencję wpływów i ubytków. 
 

Podstawą ewidencji materiałów są dowody wpływów 
i ubytków. 



Sumaryczna ewidencja wpływów 

Jest to wstępne ujęcie ewidencyjne wszystkich 
materiałów wpływających do biblioteki bez względu 
na źródło ich wpływu. 
 

Biblioteki, które ewidencjonują materiały przy użyciu 
programów komputerowych są zwolnione                   
z obowiązku dokumentowania w formie wydruków 
sumarycznej ewidencji materiałów. 
 



Sumaryczna ewidencja wpływów 

Sumaryczną 
ewidencję wpływów 
prowadzi się               
w bibliotekach,          
w których wynika to   
z organizacji pracy.   
W bibliotekach 
szkolnych zazwyczaj 
nie prowadzi się takiej 
ewidencji. 

Biblioteki, które       
nie prowadzą 
sumarycznej 
ewidencji wpływów 
(w tym szkolne)    
mają obowiązek 
prowadzenia             
na bieżąco 
szczegółowej 
ewidencji wpływów. 



Szczegółowa ewidencja wpływów 

Szczegółowej ewidencji wpływów podlegają              
w bibliotekach: 

 wydawnictwa zwarte, 

 wydawnictwa ciągłe, 

 zbiory specjalne, tj. dokumenty dźwiękowe, 
audiowizualne i elektroniczne, 

 normy i opisy patentowe. 
 

Szczegółową ewidencję wpływów prowadzi się 
w księdze inwentarzowej. 



Księga inwentarzowa 



Księga inwentarzowa 

• wydawnictw zwartych, w tym 
osobną księgę dla broszur, 

• zbiorów specjalnych (często 
jedną księgę podzieloną na kilka 
części dla różnych rodzajów tych 
zbiorów). 

Biblioteki szkolne 
zazwyczaj 
prowadzą księgi 
inwentarzowe dla: 



Księga inwentarzowa 

W każdej księdze inwentarzowej należy 
ponumerować strony i przesznurować karty, a końce 
sznurka przytwierdzić do ostatniej strony pieczęcią 
lakową lub naklejką z pieczęcią urzędową biblioteki 
albo szkoły. Obok pieczęci dyrektor szkoły i główny 
księgowy potwierdzają podpisem treść informacji 
podającej liczbę stron. 



Księga inwentarzowa 

Karty księgi 
inwentarzowej, 
uzyskiwane w formie 
wydruku                         
z komputerowej bazy 
danych, muszą być 
opatrzone kolejnym 
numerem strony,          
a zapisy uszeregowane 
według kolejnych, 
rosnących numerów 
inwentarzowych. 

Wydruk kolejnych kart 
księgi inwentarzowej 
następuje                       
z częstotliwością 
określoną przez osobę 
odpowiedzialną, 
jednak nie rzadziej    
niż raz w roku. 



Szczegółowa ewidencja wpływów 

Szczegółową ewidencję wpływów dla: 

 materiałów o krótkim okresie użytkowania, 
wymagających stałej aktualizacji, 

 materiałów gromadzonych w większej liczbie 
egzemplarzy, np. skryptów i podręczników 

prowadzi się w sposób uproszczony, wpisując je 
do założonego przez siebie rejestru. 
 

Wartości materiałów ewidencjonowanych          
w sposób uproszczony nie dolicza się                 
do wartości zbiorów biblioteki. 



Szczegółowa ewidencja wpływów 

• egzemplarze wydawnictw ciągłych, 
głównie dzienników i magazynów,  

• wydawnictwa reklamowe, 

• katalogi, cenniki i prospekty 
przemysłowo-handlowe, 

• instrukcje obsługi maszyn                 
i urządzeń. 

Nie podlegają 
ewidencji 
szczegółowej 
materiały 
wykorzystywane 
na bieżąco, takie 
jak: 



Jednostki ewidencyjne 

W ewidencji sumarycznej i szczegółowej jednostkami 
ewidencyjnymi są: 

 dla wydawnictw zwartych: 

  wolumen, 

  poszyt; 

 dla wydawnictw ciągłych: 

  wolumen, 

  zeszyt; 



Jednostki ewidencyjne 

 dla dokumentów dźwiękowych (audialnych): 

  płyta, 

  zestaw płyt, 

  kaseta, 

  zestaw kaset; 

 dla dokumentów słuchowo-oglądowych: 

  zwój, 

  kaseta, 

  zestaw kaset; 



Jednostki ewidencyjne 

 dla dokumentów elektronicznych: 

  dyskietka, 

  zestaw dyskietek, 

  płyta CD ROM albo DVD, 

  zestaw płyt CD ROM albo DVD. 
 

Pełny wykaz jednostek ewidencyjnych dla wszystkich 
rodzajów zbiorów gromadzonych w różnego typu 
bibliotekach zawiera załącznik nr 3 do Rozporządzenia. 



Jednostki ewidencyjne 

W terminach ustalonych przez osobę odpowiedzialną, 
nie rzadziej jednak niż raz w roku, sporządza się 
zestawienie liczby i wartości zinwentaryzowanych 
jednostek ewidencyjnych.  
 

W zestawieniu nie podaje się materiałów 
zewidencjonowanych w sposób uproszczony. 



Jednostki ewidencyjne 



Dowody wpływów 

Materiały biblioteczne ewidencjonuje się                      
po sprawdzeniu ich zgodności z dowodami wpływów 
stanowiącymi podstawę ewidencji. 
 

Nie wymaga się dowodów wpływów przy prowadzeniu 
ewidencji szczegółowej wydawnictw ciągłych 
skompletowanych w bibliotece. 
 

Czas przechowywania dowodów wpływów określają 
przepisy regulujące sposób postępowania                        
z dokumentami powstającymi w czasie działalności 
biblioteki. 



Dowody wpływów 

• rachunki i faktury za materiały zakupione, 

• wykazy materiałów przekazanych 
bibliotece w formie egzemplarza 
obowiązkowego, wymiany lub daru, 

• kopie wykazów sporządzonych             
przez bibliotekę, potwierdzających odbiór 
materiałów przekazanych bez dokumentu, 

• protokoły przyjęcia materiałów,               
np. w zamian za zagubione. 

Dowodami 
wpływów są: 



Ewidencja komputerowa 

• dokumentację oprogramowania, 

• ustalone sposoby zabezpieczania 
danych przed zniszczeniem               
i ingerencją osób niepowołanych, 

• ustalone zasady użytkowania 
programów dla celów ewidencji 
materiałów przez upoważnionych 
pracowników. 

Biblioteki 
ewidencjonujące 
materiały       
przy użyciu 
programów 
komputerowych 
muszą mieć: 



Ewidencja komputerowa 

• zapisania danych właściwych dla 
sumarycznej i szczegółowej ewidencji, 

• przetwarzania i dostępu do tych 
danych zgodnie z potrzebami 
biblioteki, 

• wydruku całości lub wskazanych części 
danych dla celów tworzenia ksiąg 
inwentarzowych lub wynikających       
z innych potrzeb biblioteki. 

Ewidencja 
materiałów 
prowadzona 
przy użyciu 
programów 
komputerowych 
powinna 
zapewnić 
możliwość: 



Ewidencja ubytków 

Szczegółowa i sumaryczna ewidencja ubytków 
obejmuje materiały wyłączane ze zbiorów. 
 

Podstawę ewidencji ubytków stanowią dowody 
ubytków zaakceptowane przez kierownika 
biblioteki lub w przypadku biblioteki szkolnej   
przez dyrektora szkoły. 



Ewidencja ubytków 

Dowodami ubytków są: 

 protokół ubytków dla materiałów niezwróconych         
przez czytelników, za które biblioteka otrzymała inne 
materiały lub zapłatę; 

 protokół komisji w sprawie ubytków dla materiałów: 

  niezwróconych przez czytelników, za które biblioteka  
nie otrzymała innych materiałów, 

  wycofanych ze zbiorów w wyniku selekcji                       
lub nieodnalezionych w trakcie skontrum. 



Ewidencja ubytków 



Ewidencja ubytków 



Ewidencja ubytków 

Sumaryczną 
ewidencję 
ubytków 
prowadzi się                 
w rejestrach 
ubytków 
prowadzonych 
oddzielnie    
dla każdej 
grupy zbiorów 
objętych 
odrębną księgą 
inwentarzową. 

Ubytki 
materiałów 
zewidencjono-
wanych           
w sposób 
uproszczony 
ujmuje się                    
w oddzielnych 
protokołach                   
i odnotowuje            
we właściwym 
rejestrze. 

Rejestr 
ubytków, 
podobnie jak 
księgę 
inwentarzową, 
należy 
ponumerować, 
przesznurować              
i opieczętować. 



Ewidencja ubytków 



Ewidencja ubytków 

W terminach ustalonych przez osobę odpowiedzialną, 
jednak nie rzadziej niż raz w roku, sporządza się 
zestawienie materiałów wpisanych do rejestrów 
ubytków, podając ich liczbę i wartość. 
 

W zestawieniach tych nie ujmuje się ubytków 
materiałów, które podlegają ewidencji w sposób 
uproszczony. 



Ewidencja ubytków 



Ustalanie wartości zbiorów 

Wszystkie biblioteki są obowiązane do porównania 
raz w roku wartości zbiorów wykazywanych                
w ewidencji szczegółowej z wartością wykazywaną  
na koncie ewidencji majątkowej. Polega ono na: 

 ustaleniu wartości zbiorów wpisanych do ksiąg 
inwentarzowych i pomniejszeniu jej o wartość ubytków 
wykazaną w rejestrach ubytków, 

 porównaniu wyników z zapisami na koncie ewidencji 
majątkowej, ustaleniu i wyjaśnieniu ewentualnych różnic. 

 

 

 



Kontrola zbiorów 

• sprawdzeniu obiegu dowodów 
wpływów i ubytków oraz materiałów, 

• przeprowadzeniu skontrum 
materiałów, 

• opracowaniu zaleceń pokontrolnych. 

Zinwentaryzowane 
materiały 
podlegają kontroli 
wewnętrznej 
polegającej na: 



Skontrum  

Skontrum materiałów polega na: 

 porównaniu zapisów inwentarzowych ze stanem 
faktycznym materiałów, 

 stwierdzeniu i wyjaśnieniu różnic między zapisami 
ewidencyjnymi a stanem faktycznym zbiorów                   
oraz ustaleniu ewentualnych braków. 

 

Podstawą przeprowadzenia skontrum mogą być 
zapisy inwentarzowe z ksiąg inwentarzowych, 
komputerowych baz danych i innej dokumentacji,      
a dla materiałów wypożyczonych poza bibliotekę 
karty książek i karty czytelników. 



Wybór metody przeprowadzenia skontrum 
zależy od wielkości zbiorów i ich organizacji. 

 

• z wykorzystaniem programu 
komputerowego do obsługi 
biblioteki, 

• z wykorzystaniem arkuszy 
kontroli, tzw. tysięczników. 

Sposoby 
przeprowadzania 

skontrum: 



Skontrum 



Skontrum 

Skontrum materiałów, do których czytelnicy mają wolny 
dostęp, przeprowadza się co najmniej raz na 5 lat. 
 

W bibliotekach bez wolnego dostępu do półek 
skontrum powinno odbywać się: 

 co najmniej raz na 10 lat, jeśli zbiory nie przekraczają           
100 tysięcy jednostek ewidencyjnych, 

 w sposób ciągły, jeśli zbiory przekraczają 100 tysięcy 
jednostek ewidencyjnych. 

Inne niż zalecane terminy skontrum wiążą się zazwyczaj 
ze zmianą pracowników biblioteki i różnymi zdarzeniami 
losowymi. 



Skontrum 

Skontrum 
przeprowadza 
komisja 
skontrowa,            
która działa       
na podstawie 
ustalonego 
regulaminu. 

Liczbę członków 
komisji i jej skład 
osobowy ustala 
kierownik 
biblioteki,            
a w przypadku 
biblioteki 
szkolnej dyrektor 
szkoły. 

Bibliotekarz     
nie może być 
członkiem 
komisji,                
ale powinien być 
obecny w trakcie 
przeprowadzania 
spisu. 



Skontrum 

Materiały nieodnalezione w czasie skontrum po raz 
pierwszy uznaje się za braki względne (tj. możliwe do 
odzyskania). Braki te przy ponownym skontrum stają się  
w przypadku nieodnalezienia brakami bezwzględnymi. 
 

Materiały uznane za braki bezwzględne wpisuje się     
do rejestru ubytków. 
 

Jeżeli materiały uznane za braki bezwzględne                   
i zarejestrowane jako ubytki zostaną odnalezione, 
należy je traktować jako nowe wpływy. 



Skontrum 

Z przeprowadzonego skontrum komisja sporządza 
protokół, który powinien zawierać: 

 wnioski w sprawie nieodnalezionych materiałów             
wraz z uzasadnieniem, 

 określenie wartości tych materiałów,  

 załączniki – protokoły ubytków, wykazy braków   
względnych i bezwzględnych. 

 

Do protokołu należy załączyć regulamin komisji. 



Selekcja zbiorów 

Selekcja ma na celu wycofanie ze zbiorów materiałów 
zniszczonych, przestarzałych lub z innych powodów 
nieprzydatnych w bibliotece. Czynność ta powinna być 
przeprowadzana racjonalnie i systematycznie, np. raz   
w roku. Ponadto selekcji można dokonać w czasie 
skontrum. 
 

Przyjmuje się, że liczba książek wycofanych podczas 
selekcji może dochodzić do 100% liczby nabytków          
z okresu, za jaki selekcja była przeprowadzona. 



Selekcja zbiorów 

• nie nadają się do użytkowania z powodu 
zaczytania, zabrudzeń, zajęcia grzybami     
i pleśniami, 

• są zbędne z powodu zbyt dużej ilości 
egzemplarzy jednego tytułu, 

• są zdekompletowane, 

• straciły aktualność, 

• są sporadycznie wypożyczane, 

• umieszczone są na nośnikach, których już 
nie możemy odczytać, np. z powodu braku 
sprzętu. 

Selekcji powinno 
się poddawać 
zbiory, które: 



Selekcja zbiorów 

Zbiory wycofywane w drodze selekcji przechodzą 
procedurę ewidencji ubytków, a następnie mogą zostać 
przekazane innym bibliotekom lub na makulaturę. 
 

Każdorazowo procedury te należy przeprowadzać         
za zgodą dyrekcji i w porozumieniu z księgowością. 
 

Na zbiorach wycofanych ze stanu inwentarzowego 
biblioteki kasuje się pieczątki biblioteczne poprzez ich 
przekreślenie wraz z odpowiednią adnotacją. 
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