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Biblioteka Archiwum Państwowego w Kielcach
Biblioteka powstała wraz z Archiwum. Pierwsze jej zbiory wyodrębniono podczas porządkowania w latach trzydziestych
poprzedniego stulecia XIX-wiecznych archiwaliów i dziś są one najcenniejszymi egzemplarzami księgozbioru. W następnych
latach do biblioteki traﬁało od kilkudziesięciu do ponad stu publikacji rocznie. Pochodziły one, podobnie jak i dzisiaj, z darów,
przydziałów, wymiany z innymi instytucjami czy kupna. Były to wydawnictwa naukowe, reklamowe czy publikacje urzędów
państwowych. Książki te udostępniano w pracowni naukowej, a sporządzony dla nich katalog uwzględniał przydatność
zbiorów dla badaczy.
W 1947 roku w sprawozdaniu rocznym z działalności Archiwum wykazano, że zbiory biblioteczne liczą 726 egzemplarzy.
Uzupełniany sukcesywnie księgozbiór pod koniec lat pięćdziesiątych osiągnął wielkość 1300 publikacji. W 1960 roku było ich
1877, a w 1971 roku 5085 egzemplarzy. Służyły zarówno użytkownikom, jak i pracownikom Archiwum. Księgozbiór
wykorzystywany był także w czasie lekcji archiwalnych, oraz organizowanych w Archiwum wystaw. W latach 2008-2010
przechowywane w zbiorach biblioteki Pamijatne kniżki udostępniono do zdigitalizowania Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
im. Witolda Gombrowicza w Kielcach i od tej chwili dostępne są one na stronie Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej
http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/metadatasearch?action=AdvancedSearchAction&type=-3&val1=subject:Kalendarze+rosyjskie
+%5C-+19%5C-20+w.
Zasób biblioteki znajdujący się w Kielcach w połowie 2011 roku liczył ponad 12 tysięcy egzemplarzy, a obecnie po włączeniu
księgozbiorów zlikwidowanych Oddziałów Zamiejscowych w Jędrzejowie, Pińczowie i Starachowicach składa się z ponad 18
tysięcy egzemplarzy przechowywanych w Centrali oraz ponad 4 tysięcy egzemplarzy przechowywanych w Oddziale
Zamiejscowym w Sandomierzu.
Najstarsza z publikacji to Księga ustaw za zbrodnie i ciężkie policyjne przestępstwa z 1806 r., pochodzący z 1807 roku
Kodeks Napoleona czy Dziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego z 1810 r.
Podstawową pomocą informacyjną i wyszukiwawczą biblioteki do 2018 roku był katalog komputerowy – baza danych oparta
na aplikacji MS ACCESS. Obecniekatalog zbiorów biblioteki Archiwum Państwowego w Kielcach, uzupełniany na bieżąco,
dostępny jest również w ramach Katalogu Głównego Bibliotek Archiwów Państwowych KOHA
http://koha.archiwa.gov.pl/cgi-bin/koha/opac-main.pl
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