
Dane ogólne: 

Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka. 

Moduł wniosku: Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych. 

Nazwa projektu:  

Digitalizacja i udostępnianie polskiego dziedzictwa garbarskiego ze zbiorów Biblioteki UTH w Radomiu. 

Ogólny koszt realizacji projektu: 138 953,95 zł. 

Okres realizacji: 2021-2023 

 

W kwietniu 2021 r. Biblioteka Główna UTH złożyła do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego Wniosek o finansowanie w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / 
Doskonała Nauka, moduł: Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych. 
Wniosek jest w trakcie weryfikacji przez organizatorów, a my czekamy na pozytywną ocenę naszego 
projektu. 

 Głównym założeniem tego programu jest realizacja projektu polegającego na utrzymaniu 
zasobów bibliotecznych o istotnym w skali kraju znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa, jego 
opracowaniu oraz udostępnieniu w postaci elektronicznej. Warunkiem udziału w programie w ramach 
modułu: Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych było posiadanie przez 
bibliotekę naukową unikatowych zasobów bibliotecznych, które posiadają znaczenie dla nauki lub jej 
dziedzictwa.  

 Takim unikatowym zasobem znajdującym się zbiorach Biblioteki Głównej UTH jest kolekcja 
książek dotyczących polskiego dziedzictwa garbarskiego, która zasługuje na digitalizację oraz 
udostępnienie szerokiemu gronu obiorców. Unikatowość naszego zbioru i znaczenie projektu została 
potwierdzona poprzez załączoną do wniosku opinię dra hab. Stanisława Sroki, profesora Instytutu 
Historii Polskiej Akademii Nauk, specjalisty w zakresie historii nauki i techniki.  

Cele i efekty projektu:  

• ochrona, zachowanie i upowszechnianie unikatowych zbiorów Biblioteki UTH,  

• ochrona dziedzictwa regionalnego, promocja historii lokalnej,  

• upowszechnianie dorobku naukowego pracowników UTH oraz upowszechnianie dorobku 
nauki polskiej. 

• konserwacja i udostępnianie unikatowych zbiorów dotyczących polskiego dziedzictwa 
garbarskiego ze zbiorów Biblioteki Głównej UTH (odkwaszanie, czyszczenie, naprawy 
mechaniczne oraz zakup niezbędnych środków w celu właściwego przechowywania zbioru), 

• utworzenie cyfrowego repozytorium instytucjonalnego wraz ze stworzeniem niezbędnej 
infrastruktury w celu udostępniania zbiorów unikatowych oraz zbiorów specjalnych (zakup 
zestawu komputerowego wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem oraz niezbędnymi 
licencjami) 

• oprawa 5000 woluminów zbiorów specjalnych Biblioteki Głównej UTH (oprawa prac naukowo-
badawczych oraz rozpraw doktorskich wchodzących w skład zbiorów specjalnych)  

• organizacja wystawy zbiorów unikatowych Biblioteki Głównej UTH,  

• promocja zbiorów unikatowych oraz idei otwartego dostępu (realizacja filmu reklamowo-
informacyjnego, druk ulotek)  

 



Opis  posiadanego zbioru: 

Jedną z centralnych kategorii współczesnych nauk o kulturze jest lokalność. Tematy jeszcze do 
niedawna pomijane i uważane za marginalne lub nieważne stały się znaczącym elementem 
współczesnych badań, a obrzeża doczekały się statusu podobnego do centrum. Myślenia w kategoriach 
lokalności wiąże się z poszukiwaniem odrębności – tego, co wyróżnia małe ojczyzny, co stanowi o ich 
tożsamości i łączy lokalną wspólnotę. Może być tym zarówno tradycyjny folklor, jak i historia – zarówno 
ta opowiadająca o najdawniejszych czasach, jak i ta całkiem bliska. Jedną z największych bolączek 
Radomia jest erozja tożsamości jego mieszkańców i osób wyjeżdżających z tego miasta, które – poza 
kontaktami okazjonalnymi – tracą łączność z miastem swojego pochodzenia. W tej sytuacji niezbędne 
jest poszukiwanie elementów lokalnych, które mogłyby scalić pamięć i przypomnieć o niewątpliwych 
osiągnięciach miasta o wielowiekowej historii. Niewątpliwym sukcesem Radomia był dynamiczny 
rozwój przemysłu w XIX i XX wieku. Wciąż – mimo upadku największych zakładów - postrzegany jest 
jako miasto przemysłowe i zapamiętane przez Polaków jako miejsce produkcji wysokiej jakości 
wyrobów Łucznika, RWT i Radoskóru. Z zakładami tymi wiąże się nie tylko nostalgia za ich produktami, 
lecz również wspomnienia pracowników i ich rodzin. Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego w Radomiu chciałaby włączyć się w podejmowane od niedawna przez społeczność 
lokalną (np. tworzenie kolekcji produkowanych w naszym mieście telefonów) działania zmierzające do 
przypomnienia chlubnej historii radomskiego przemysłu. Powstaje jednak pytanie o to, co wyróżnia 
radomską uczelnię i jej zbiory bibliotecznej, a jednocześnie wiąże się z historią lokalną. Wydaje się, że 
taką dziedziną jest garbarstwo, którego zagłębiem Radom był od drugiej połowy XIX do końca XX wieku, 
dzięki czemu możliwe było utworzenie w 1951 roku w ówczesnej Wieczorowej Szkole Inżynierskiej 
Wydziału Chemiczno-Garbarskiego, którego tradycje kontynuuje dzisiaj Wydział Inżynierii Chemicznej 
i Towaroznawstwa, pozostający dzisiaj jedynym polskim ośrodkiem naukowym prowadzącym 
kompleksowe badania w tej dziedzinie. Biblioteka UTH posiada wartościowy zbiór książek, 
niejednokrotnie również o dużej wartości estetycznej, dotyczących technologii garbarstwa, ukazujący 
rozwój tej dziedziny od końca XIX wieku do naszych czasów, Ponadto w zbiorach specjalnych znajduje 
się zasługująca na udostępnienie dokumentacja badań naukowych, zarówno dotyczących samej 
technologii, jak i ekonomiki i historii wyprawy skór. Kolekcja ta zasługuje na ochronę poprzez 
digitalizację i udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców. W ramach tworzonego repozytorium 
chcielibyśmy wyróżnić kolekcję Edwarda Krzywickiego – wybitnego specjalisty w zakresie garbarstwa, 
absolwenta studiów w tej dziedzinie na Deutsche Gerbeschule we Freibergu i Syracuse University w 
Stanach Zjednoczonych, autora ponad stu prac w tej dziedzinie, modernizatora przemysłu polskiego, 
współtwórcy Wydziału Chemiczno-Garbarskiego Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej (obecnego Wydziału 
Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa UTH). Biblioteka UTH posiada jego księgozbiór garbarski. 
Digitalizacja i udostępnianie naszej kolekcji zwiększy też możliwość badań nad historią nauki i techniki 
polskiej. W ramach projektu planujemy również redakcję i wydanie w postaci elektronicznej 
znajdującego się w naszych zbiorach maszynopisu Monografia Radomskich Zakładów Przemysłu 
Skórzanego „Radoskór" /1939-1974/ autorstwa dawnego wykładowcy Wydziału Ekonomicznego 
naszej uczelni, dra Józefa Szymańskiego. Książka ta, wbrew pierwotnym planom, nie doczekała się 
wydania, na które jednak zasługuje – omawia nie tylko historię zakładu, z którym związana była znaczna 
część mieszkańców miasta, ale też szerzej historię i rozwój przemysłu skórzanego w naszym mieście. 
Biblioteka UTH posiada doświadczenie w opracowywaniu zagadnień z zakresu technologii skór i 
obuwnictwa i prowadzi w katalogu elektronicznym podbazę Obuwie, w której znajduje się bibliografia 
dotycząca tych dziedzin.  

Zamieszczenie i udostępnienie w Repozytorium unikatowego zbioru dotyczącego garbarstwa 
w Repozytorium stanie się sposobem promowania kultury, zachowania dziedzictwa oraz inspiracją do 
dalszych badań nad obiektami i tekstami oraz krokiem w kierunku pełnego wykorzystania potencjału 
zdigitalizowanych zasobów kultury – zarówno twórczego, jak i naukowego. 

 


