
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ I BIBLIOTEK 

SPECJALISTYCZNYCH UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 
ZA ROK 2007

I. Uwagi wstępne
W roku sprawozdawczym w Bibliotece Uniwersyteckiej kontynuowano

wprowadzanie przeobrażeń służących z jednej strony optymalizacji prac i

procesów bibliotecznych, z drugiej - usprawnianiu obsługi użytkowników 

Biblioteki. Nie zaniedbywano również działań promocyjnych i marketingowych, 

służących popularyzacji usług bibliotecznych i kreowaniu dobrego wizerunku 

Biblioteki w środowisku akademickim. Do realizacji tych zamierzeń wykorzystywano 

nie tylko rozwiązania z zakresu organizacji, zarządzania i marketingu, ale także

możliwości stworzone przez najnowsze technologie teleinformatyczne.

W 2007 r. trwały prace nad polepszaniem funkcjonalności już istniejących 

baz i systemów (np. zmiany i uzupełnienia w bazie „Bibliografia publikacji 

pracowników UWr”, nowa wizualizacja w Internecie zdigitalizowanych katalogów 

kartkowych oraz Katalogu mikrofilmów starych druków (XV-XVIII w.), ulepszenia i 

uzupełnienia w bazie Gromadzenie, Inwentarz Rękopisów - moduł wydruków, 

Inwentarz Pracowni Reprograficznej – moduł raportów, itp.)., kontynuacją prac 

wcześniej rozpoczętych (m.in. digitalizacja i przygotowywanie do prezentacji w 

Internecie kolejnych katalogów kartkowych:  katalogu podręcznego Oddziału 

Starych Druków, katalogu alfabetycznego Oddziału zbiorów Kartograficznych, 

katalogu cząstkowego exlibrisów) oraz tworzeniem zupełnie nowych rozwiązań 

(m.in. opracowanie Inwentarza Pocztówek dla Oddziału Zbiorów Graficznych, 

opracowanie bazy danych usług Pracowni Reprografii i Digitalizacji, stworzenie 

strony internetowej dla Indeksu Akcesji Rękopisów, stworzenie struktury 

komputerowej bazy DŻS-ów dla Gabinetu Śląsko-Łużyckiego, prace nad pakietem

e-learningu BUWr, na platformie Moodle). 

Nadal kontynuowano intensywne napełnianie i rozwijanie  Biblioteki Cyfrowej 

Uniwersytetu Wrocławskiego, która należy do najdynamiczniej rozwijających się 

instytucjonalnych bibliotek cyfrowych w kraju, a w ramach e-Wydawnictwa BUWr

wydano kolejną książkę elektroniczną (e-book).

Na uwagę zasługuje fakt, iż od 3 lat przy podziale środków finansowych na 

poziomie Uczelni utrzymuje się stała tendencja redukcji, i tak bardzo skromnego, 
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budżetu Biblioteki Uniwersyteckiej, co przy panującej kilkunastoprocentowej 

inflacji powoduje jeszcze większy, realnie odczuwalny spadek finansów jednostki.

Podobnie źle wygląda sytuacja płacowa pracowników, których pensje nie wzrosły w 

ciągu ostatnich trzech lat i należą do najniższych nie tylko wśród pracowników 

bibliotek akademickich we Wrocławiu, ale i w kraju. W tak skomplikowanej sytuacji, 

w celu realizacji planów rozwojowych - Biblioteka podejmowała i podejmuje bardzo 

intensywne próby pozyskiwania środków pozabudżetowych. W efekcie tych 

wysiłków wzrosła ilość projektów badawczo-rozwojowych (krajowych i 

międzynarodowych), realizowanych przez BUWr. I tak, w roku 2007 Biblioteka 

rozpoczęła realizację dużego, 3-letniego projektu badawczo-rozwojowego Śląskie 

Archiwum Ikonograficzne, uzyskała informację o zaakceptowaniu do finansowania

następnego 2-letniego projektu tego typu (Interaktywna, multimedialna bibliografia 

Śląska.  Cz. 1.  Stare druki, druki zwarte XIX w. ze zbiorów Gabinetu Śląsko-

Łużyckiego  Biblioteki Uniwersyteckiej) oraz z Fundacji Kronenberga pozyskała 

środki na projekt Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego – digitalizacja i 

mikrofilmowanie wybranych niszczejących ze względu na kwaśność papieru gazet 

śląskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Ponadto, w grudniu 

2007 BUWr, ,jako jedyna Biblioteka w Polsce, rozpoczęła prace przy  realizacji 2-

letniego, europejskiego projektu ENRICH, w ramach programu eContentPlus. 

Dodatkowo, poprzez aplikowanie do Programów Mobilnych UE, „Uczenie się przez 

całe życie” Leonardo da Vinci, Biblioteka Uniwersytecka uzyskała finansowanie 

swojego projektu staży zagranicznych dla dwóch członków personelu

bibliotecznego.

W okresie sprawozdawczym, nie kontynuowano budowy nowego gmachu 

Biblioteki. Jednak z myślą o oddaniu go w przyszłości do użytku - w 2007 r., w

oparciu o środki finansowe pozyskane z rezerwy Rektora, kontynuowano

dodatkowe opracowywanie zbiorów wg Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (KBK), z 

przeznaczeniem do udostępniania ich w obszarze wolnego dostępu.

       W styczniu 2007 r. huragan zniszczył dach budynku na Piasku. Powstało 

ponad sto dziur. Strop na strychu natychmiast zabezpieczono foliami oraz 

ogłoszono całodobowy alarm dla pracowników Biblioteki. W późniejszym czasie 

dodatkowo zabezpieczono foliami regały w magazynie, a wynajęta firma dekarska 

doraźnie zabezpieczyła dach oraz przejścia dla pieszych. Od lipca 2007 r. w 

oparciu o środki pochodzące z budżetu Uczelni i wsparcie finansowe zdobyte przez 
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prof. Rudolfa Lenza - Firma Haras rozpoczęła generalny remont dachu, który 

będzie trwał do końca kwietnia 2008 r. Zbiory specjalne na Piasku – nie ucierpiały.

II. Nowy gmach Biblioteki

W roku sprawozdawczym nie kontynuowano budowy nowego gmachu 

Biblioteki. Przyczyną było zerwanie umowy z głównym wykonawcą. W trzecim 

kwartale 2007 r. w ramach przetargu wyłoniono inwestora zastępczego. Realizacja 

inwestycji ma być kontynuowana w 2008 r., po rozstrzygnięciu przetargu na nowego 

wykonawcę.

III. Finanse 

Głównym źródłem finansowania Biblioteki pozostawał budżet Uczelni. W 

2007 r. Biblioteka Uniwersytecka działała w warunkach samodzielności finansowej. 

Środki, które otrzymała do dyspozycji w roku sprawozdawczym były niższe niż w 

roku 2006. Przy ich wydatkowaniu utrzymywana była rygorystyczna dyscyplina 

finansowa.

W roku sprawozdawczym 2007 Bibliotece została przyznana dotacja 

MNiSW w wysokości 7.860.500 PLN (7.782.300PLN + 78.200 PLN), która wraz z 

środkami na pokrycie deficytu (w wysokości 570.000 PLN) wyniosła łącznie

8.430.500 PLN, w tym limit wynagrodzeń osobowych stanowił kwotę 5.922.600 

PLN (5.860.100 PLN + 62.500 PLN). W roku 2006 dotacja wraz ze środkami na 

pokrycie deficytu wynosiła łącznie 8.757.100 PLN, w tym limit wynagrodzeń 

osobowych stanowił kwotę 6.648.200 PLN, natomiast  w roku 2005 dotacja wraz ze 

środkami na pokrycie deficytu wynosiła łącznie 9.597.700 PLN, w tym limit 

wynagrodzeń osobowych – 6.808.400 PLN. Oznacza to, że w roku 

sprawozdawczym 2007, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, na potrzeby inne 

niż płace pracowników, otrzymała kwotę 1.937.900 PLN (w 2006 było to 

odpowiednio 2.108.900 PLN). Zauważyć należy, że pomimo wzrostu inflacji - w 

przeciągu ostatnich 3 lat sukcesywnie maleje dotacja MNiSW i środki na pokrycie 

deficytu - przyznawane  Bibliotece.

Biblioteka Uniwersytecka pozyskiwała także środki we własnym zakresie, ze 

źródeł pozabudżetowych. W roku sprawozdawczym 2007 rozpoczęto realizację 3-

letniego projektu badawczo-rozwojowego „Śląskie Archiwum Ikonograficzne” (kwota 

całkowita 1.778.161 PLN, z czego na rok sprawozdawczy przeznaczono do

wydatkowania 711.528 PLN). W efekcie wniosku złożonego do Fundacji Bankowej 

im. Kronenberga w październiku 2007 r. Bibliotece przyznano 50.000 PLN na  

realizację rocznego projektu pt. „Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego –

digitalizacja i mikrofilmowanie wybranych niszczejących ze względu na kwaśność 
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papieru gazet śląskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.” W 

październiku 2007 r. Komisja Europejska przyznała finansowanie, a 1 grudnia 2007

rozpoczęto realizację 2 – letniego europejskiego projektu ENRICH (European 

Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage), w którym 

udział  bierze 18 partnerów z 12 krajów europejskich, w tym z Polski - Biblioteka 

Uniwersytecka we Wrocławiu i Poznańskie Centrum Superkomputerowo - Sieciowe.  

Również w grudniu, w efekcie wniosku skierowanego do MNiSW zapadła decyzja o 

przyznaniu Bibliotece (R17 0002 04) 979. 801 PLN na realizację 2 - letniego 

projektu badawczo-rozwojowego „Interaktywna, multimedialna bibliografia Śląska.  

Cz. 1. Stare druki, druki zwarte XIX w. ze zbiorów Gabinetu Śląsko-Łużyckiego

Biblioteki Uniwersyteckiej”.
Dodatkowo, w roku sprawozdawczym w ramach Programów Mobilnych UE, 

„Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, finansowanie w wysokości 4.306 

EUR uzyskał przygotowany przez Bibliotekę projekt staży pt. Nowa organizacja 

biblioteki naukowej – wolny dostęp do zasobów bibliotecznych, (07-

LdV/m07/k/PLM/140128) - na realizację 2 miesięcznych staży dla dwóch 

pracowników BUWr. w Bibliotece Uniwersytetu Freie Universität Berlin.

Ponadto, wzorem lat ubiegłych, Biblioteka Uniwersytecka starała się 

wypracować dochody własne z działalności usługowej, wynajmu lokali oraz 

opracowywania kwerend napływających z kraju i z zagranicy. Wysokość dochodów 

wypracowanych w 2007 r. wyniosła 385.958 PLN (w 2006 r. - 381.374 PLN ). 

IV. Organizacja i kadry
W roku sprawozdawczym wprowadzono w strukturze Biblioteki 

Uniwersyteckiej kilka zmian. Powołano Śląskie Archiwum Ikonograficzne, a funkcję 

kierownika powierzono mgr. Adamowi Żurkowi. W Pracowni Reprografii i 

Digitalizacji utworzono Sekcję Digitalizacji i Mediów Cyfrowych. Funkcję kierownika 

Sekcji pełni Tomasz Kalota. Zmieniono też nazwę Samodzielnej Sekcji 

Komputeryzacji na Oddział Komputeryzacji oraz dokonano drobnych zmian w 

nazwach kilku jednostek (Oddział Informacji Naukowej, Pracownia Reprografii i 

Digitalizacji). W związku z odejściem na emeryturę mgr Krystyny Szykuły, funkcję 

koordynatora Oddziału Zbiorów Kartograficznych powierzono dr. Dariuszowi 

Przybytkowi.

W okresie sprawozdawczym fluktuacja kadr w BUWr objęła łącznie 48 osób

(24 odeszło z pracy, 24 zatrudniono) i kształtowała się na poziomie 21,6%. Ruch 
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kadrowy był spowodowany odejściem 16 pracowników na emeryturę lub rezygnacją  

z pracy w Uczelni, głównie ze względu na niskie zarobki (20 osób). W sumie w 

Bibliotece Uniwersyteckiej w końcu grudnia 2007 r. zatrudnione były 220 osoby ( w 

tym 1 osoba na 1/3 etatu). Wśród zatrudnionych - 153 to kobiety (69,5 %), a 67osób

- mężczyźni (30,5%).

Struktura wykształcenia kadry wykazuje, że podobnie jak w roku ubiegłym

- 152 osoby (czyli 70% wszystkich zatrudnionych) mają ukończone studia wyższe 

(w tym 10 osób także studia podyplomowe, a 9 osób posiada tytuł doktora), 1 osoba

licencjat, zaś 54 osoby (czyli 24,5%) posiada wykształcenie średnie  - w tym 7 osób 

ma ukończone bibliotekarskie studium pomaturalne, 7 osób (czyli 3,2 %) legitymuje 

się wykształceniem zawodowym i 2 osoby (0,9 %) podstawowym. Wśród 

wszystkich zatrudnionych: 185 osób to pracownicy służby bibliotecznej (w tym 10

bibliotekarzy dyplomowanych), 23 - pracownicy inżynieryjno-techniczni, 5 –

informatycy, 7 - pracownicy administracyjni. 

Absencja chorobowa w BUWr w roku 2007 wyniosła 5.272 dni. Wskaźnik 

absencji (przy 50.712 dniach roboczych) wyniósł 10,3 %. W roku 2006 absencja 

chorobowa wynosiła 3.249 dni (nominalny czas pracy 52.425 dni), co dawało 

wskaźnik na poziomie 6,2 %.

W tej sytuacji, aby zrealizować zaplanowane prace i utrzymać właściwe tempo 

przygotowywania zbiorów do udostępniania w nowym systemie w obszarze

wolnego dostępu - Biblioteka nawiązała współpracę z Narodowym Centrum Kultury 

w Warszawie. Złożono wniosek o zatrudnienie trzech stażystów. Pozyskano tylko 

jednego - na okres trzech miesięcy.

W okresie sprawozdawczym płace uległy nieznacznej poprawie. Wpłynęło

na to przeprowadzenie niewielkich podwyżek uznaniowych, w oparciu ośrodki 

pozostające do dyspozycji dyrekcji po pracownikach odchodzących na emerytury. 

Średnie płace wynosiły: w grupie bibliotekarzy dyplomowanych (starszy kustosz, 

kustosz, adiunkt) ok. 2.542 PLN, w grupie pozostałych bibliotekarzy (kustosz, 

starszy bibliotekarz, bibliotekarz, młodszy bibliotekarz) – 1.371 PLN, w grupie 

pracowników inżynieryjno - technicznych na poziomie 1.280 PLN, wśród 

informatyków – 1.694 PLN, natomiast wśród pracowników administracyjnych -1.391

PLN.

Jak co roku, dyrekcja Biblioteki złożyła wnioski o przyznanie zasłużonym 

pracownikom odznaczeń państwowych. Jan Węglowski został odznaczony 



6

Medalem Komisji Edukacji Narodowej, zaś Grażyna Żołnierkiewicz, Dalia 

Żminkowska i Andrzej Foremny – Brązowymi Krzyżami Zasługi (przyznanymi w 

2006 r.). 

Rektorskie nagrody II stopnia za osiągnięcia zawodowe otrzymało 88 (w 2006 r.

– 95) osób, w tym 9 (w 2006 r. - 8) bibliotekarzy dyplomowanych. Dyrektor Grażyna 

Piotrowicz otrzymała indywidualną nagrodę Rektora UWr za działalność 

organizacyjną a wicedyrektor Edyta Kotyńska została nagrodzona za wkład w 

organizację Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

V. Obsługa administracyjno - gospodarcza

W roku 2007 przesyłek pocztowych wysłano na łączną kwotę 110.365 PLN

(w roku ubiegłym kwota ta wyniosła 120.732 PLN). 

W zakresie prac remontowych wymieniono oświetlenie w Pracowni 

Konserwacji Zbiorów Specjalnych, dostosowując je do obowiązujących norm oraz 

przeprowadzono odświeżenie (drobne naprawy remontowe oraz malowanie ścian) 

pomieszczeń Oddziału Kartograficznego.

VI. Gromadzenie

W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bazie GROMADZENIE 32.754

wol. wydawnictw zwartych i 7.482 jednostek wydawnictw ciągłych z różnych źródeł 

wpływu: egzemplarza obowiązkowego, kupna, darów, wymiany. Po 

przeprowadzonej selekcji wydawnictw z egzemplarza obowiązkowego, darów,

wymiany do BUWr przyjęto i przekazano do opracowania 23.026 wol. książek i 

2.182 jednostki czasopism. Do bibliotek pozostałych jednostek organizacyjnych 

UWr przekazano (po uzgodnieniu z bibliotekarzami) 1.273 wol. książek i 1.433 

jednostki czasopism.

W okresie sprawozdawczym zanotowano wzrost liczby książek i czasopism 

włączonych do księgozbiorów bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UWr. 

Łączny wpływ zbiorów do wszystkich bibliotek w Uniwersytecie Wrocławskim 

wyniósł 63.354 wol./jedn. (więcej o 9.637 wol./jedn. niż w roku poprzednim, czyli 

wzrost o 17,9%), w tym do Biblioteki Uniwersyteckiej wpłynęło 24.682 wol. książek i

6.616 wol. czasopism (razem 31.298 wol.; o 6.123 wol. więcej niż w roku 

poprzednim). Do bibliotek specjalistycznych wpłynęło 22.444 wol. książek, 5.904 

wol. czasopism (razem 28.348 wol.; o 2.577 wol. więcej niż w roku poprzednim). 
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We wszystkich bibliotekach Uniwersytetu księgozbiory na koniec 2007 r. 

obejmowały łącznie 3.816.065 wol./jedn., w tym 2.267.642 - w Bibliotece 

Uniwersyteckiej i 1.548.423 w bibliotekach specjalistycznych.

Wydatki ogółem na zakup księgozbiorów w 2007 r. wyniosły 3.344.850

PLN, (w 2006 r. 3.535.698 PLN) – spadek o 5,4%. Jak co roku zdecydowana 

większość środków 2.516.332 PLN, czyli 75,2% ogólnych wydatków na 

księgozbiory (w roku poprzednim ponad 74,9%), została przeznaczona na potrzeby 

bibliotek specjalistycznych.

Od pięciu lat utrzymuje się wyraźna tendencja spadkowa funduszy 

przeznaczonych na zaopatrywanie księgozbiorów w nowości wydawnicze.

W Bibliotece Uniwersyteckiej odnotowano wzrost, w stosunku do roku 2006,

wpływu druków zwartych i ciągłych z egzemplarza obowiązkowego o 1.523 

wol., natomiast ilość wydawnictw z kupna wydawnictw krajowych i 

zagranicznych zmniejszyła się   o 1.573 wol.

W obrębie wymiany zagranicznej utrzymany został korzystny bilans w ujęciu 

wartościowym. Wartość materiałów otrzymanych wyceniona została na 298.900 

PLN (w 2006 r. – 262.354 PLN), natomiast wartość materiałów wysłanych na kwotę 

108.289 PLN (w 2006 r. – 122.297 PLN). W ramach wymiany prowadzonej przez 

Bibliotekę Uniwersytecką do bibliotek specjalistycznych przekazano 1.273 wol. 

książek na kwotę 52.678 PLN oraz 1.433 tytuły czasopism o wartości 69.374 PLN.

Znacznie zwiększyło się kupno antykwaryczne. Wydatkowano 67.831 PLN

(w 2006 r. – 30.437 PLN), czyli nastąpił wzrost o ponad 100%.

Gospodarka drukami zbędnymi i dubletami. Z 10.663 wol. dubletów i 

druków zbędnych - do bibliotek specjalistycznych UWr przekazano 1.369 wol., a 

9.294 wol. (publikacje niezgodne z profilem gromadzenia bibliotek UWr) 

rozprowadzono poza biblioteki Uczelni.

Poszczególne oddziały Biblioteki „Na Piasku” nowe nabytki dla zbiorów 

specjalnych otrzymują z: egzemplarza obowiązkowego, darów i kupna. Wpływają 

one do Biblioteki i są rejestrowane w Oddziale Gromadzenia na ul. Szajnochy, a po 

przekazaniu ich "Na Piasek" są katalogowane i inwentaryzowane w odpowiednich 

oddziałach. Zbiory starych druków i rękopisów są stabilne i powiększają się jedynie 

sporadycznie.

Stan zbiorów Oddziału Starych Druków wynosi obecnie 316. 268 wol./jedn. 

Do księgozbioru podstawowego opracowano i włączono 59 wol. Do księgozbioru 
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podręcznego włączono 54 wol.

Do zbiorów Oddziału Rękopisów włączono 4 jedn. rękopiśmienne. Stan 

zbiorów Oddziału Rękopisów wynosi obecnie 12.575 wol./jedn. Do księgozbioru 

podręcznego włączono 206 wol. wydawnictw zwartych i 9 wol. czasopism. 

Zasoby w Oddziale Zbiorów Graficznych powiększyły się o 139 jedn. 

(grafiki, fotografie, pocztówki). Stan zbiorów Oddziału wynosi obecnie 73.581

wol./jedn. Do księgozbioru specjalistycznego włączono 646 wol. wydawnictw 

zwartych i 44 wol. czasopism.

W Oddziale Zbiorów Muzycznych przyjęto 170 wol. nut. Stan zbiorów 

wynosi 45.975 wol./jedn. Do księgozbioru specjalistycznego przyjęto 181 wol. 

wydawnictw zwartych i 337 numerów czasopism dla 66 tytułów.

W Oddziale Zbiorów Kartograficznych włączono do zbioru 971 jedn. Stan

zbiorów specjalnych Oddziału wynosi 14.649 wol./jedn. Do księgozbioru 

podręcznego włączono 27 wol.

Wydawnictwa zwarte i ciągłe wzbogacające księgozbiory podręczne i

specjalistyczne wszystkich oddziałów "Na Piasku" są gromadzone i opracowywane 

w odpowiednich oddziałach na ul. Szajnochy i sukcesywnie przekazywane „Na 

Piasek”. Tu oddziały włączają je do zbiorów, prowadząc nadal alfabetyczne i 

systematyczne katalogi kartkowe (z wyłączeniem zbiorów śląsko-łużyckich), 

pomimo wzrastającego wpływu książek opracowywanych w programach 

komputerowych. 

W związku z przeprowadzką do nowego budynku BUWr kontynuowano prace nad 

reorganizacją księgozbiorów podręcznych i specjalistycznych oddziałów zbiorów 

specjalnych. Dokonywano selekcji wydawnictw i przekazywania zbiorów do 

magazynu głównego – przekazano 2.151 wol.

Do zbioru wydawnictw zwartych Oddziału Bibliologicznego przyjęto łącznie 

65 wol., 256 wol. czasopism oraz 78 jedn. dokumentów życia społecznego. W 

ramach reorganizacji księgozbioru wycofano i przekazano do magazynu głównego 

ponad 993 wol. oraz 28 wol. książek do oddziałów zbiorów specjalnych. Stan 

księgozbioru Oddziału Bibliologicznego liczył 21.644 wol. wydawnictw zwartych, 18 

CD, oraz  3.700 wol. czasopism. Zbiór dokumentów życia społecznego wynosił

1.488 jednostek. 

W Gabinecie Śląsko-Łużyckim zbiory wzrosły o 1.345 wol. wydawnictw 

zwartych, o 1.100 wol. czasopism i 19 płyty CD i przybyło 343 zwoje mikrofilmowe. 
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Stan zbiorów na koniec 2007 roku wynosił 45.588 wol. wydawnictw zwartych, 

58.713 wol. czasopism, „Wratislaviana” 9.187 wol. (zbiór zamknięty) oraz 78 płyt

CD.

VII. Opracowanie zbiorów 
   Opracowanie zbiorów, zarówno druków zwartych jak i ciągłych, prowadzone 

było w dalszym ciągu dwutorowo. Metodą tradycyjną, na kartach katalogowych 

opracowywano zbiory zabezpieczone. Skatalogowano 2.862 dzieła w 3.001 wol.  W 

ramach melioracji katalogu alfabetycznego przekatalogowano 1.784 dzieła w 2.207

wol. Napisano 4.974 karty główne i 3.768 kart pomocniczych. Sklasyfikowano 506 

dzieł w 604 wol. i włączono 595 kart do katalogu systematycznego.

Zinwentaryzowano 788 dzieł (851 wol.) ze zbiorów zabezpieczonych oraz 34 wol. 

dopisów do wydawnictw wielotomowych.

Zbiory nowe były katalogowane komputerowo, w programie VIRTUA. W 

sumie skatalogowano wydawnictw zwartych 36.836 dzieł (o 6.989 dzieł więcej niż w 

roku poprzednim, wzrost o 23,4%) w 38.513 wol., w tym w opracowaniu centralnym 

dla bibliotek specjalistycznych 14.803 dzieła w 15.405 wol. oraz 2.927 tytułów 

czasopism w 6.672 wol., w tym 382 nowe tytuły. Dodatkowo Oddział Opracowania 

Wydawnictw Zwartych kontynuował wiązanie rekordów bibliograficznych z wersją 

elektroniczną książki lub jej części – informację o dostępie do dokumentu 

elektronicznego dodano do 286 rekordów. Natomiast Oddział Opracowania 

Wydawnictw Ciągłych uzupełnił rekordy 55-pięciu tytułów czasopism o linki 

prowadzące do elektronicznej wersji pełnotekstowej czasopisma.

  Oddziały opracowania skupiały uwagę przede wszystkim na powiększaniu 

bazy komputerowej. W roku sprawozdawczym baza komputerowa powiększyła się 

o 29.283 rekordy bibliograficzne (w 2006 r. o 25.138). Nastąpił zatem wzrost o 

16,4%. W programie VIRTUA wprowadzono i skopiowano razem 29.283 rekordy 

bibliograficzne, w tym dla książek i dokumentów nieksiążkowych 28.731 (98%), z 

czego w bibliotece głównej 23.763 rekordy (dla książek własnych i 29 bibliotek 

specjalistycznych objętych centralnym opracowaniem) oraz 2.008 rekordów w 

bibliotekach specjalistycznych (Prawa i Chemii). Dla wydawnictw ciągłych

utworzono 552 rekordy bibliograficzne (w 2006 r. – 480; wzrost o 15 %), dla których 

utworzono 653 pełne rekordy zasobu (w 2006 r. – 477 rekordów zasobu).

Na koniec roku 2007 w katalogu komputerowym BUWr znajdowało się 7.371 



10

rekordów bibliograficznych dla tytułów wydawnictw ciągłych w ilości 9.810 rekordów 

zasobów (w 2006 r. było 6.819 tytułów wydawnictw ciągłych z pełnymi zasobami), 

czyli nastąpił wzrost o 8%.

W wyniku prac nad komputerowym opracowaniem zbiorów do bazy NUKAT 

wprowadzono 32.025 rekordów do kartoteki haseł wzorcowych, tworzonych w 

trzech oddziałach: Opracowania Wydawnictw Zwartych, Opracowania Wydawnictw 

Ciągłych i Opracowania Rzeczowego. 

Stan własnych baz komputerowych na koniec roku 2007 przedstawia się następująco:

Rekordy Przybyło w latach Razem

1996-2005 2006 2007

Bibliograficzne 180.184            25.138 29.283 261.291

KHW 305.573 55.205 32.025 398.108

Zasobu 197.342 572 805 9.962

Egzemplarza 431.500 57.973 58.829 552.328

Czytelników 49.503 10.836 10.013 64.752

Program PIKADO 5.053 800 1350 7.201

 Rekordy powstające w bazie na przestrzeni lat ulegają modyfikacji i dlatego suma rekordów 

z poszczególnych lat nie zawsze jest równa liczbie rekordów istniejących w bazie.

   Dane statystyczne dotyczące stanu baz stanowią sumę prac różnych 

jednostek Biblioteki Uniwersyteckiej oraz bibliotek specjalistycznych. W ogólnej 

liczbie rekordów wprowadzonych do bazy w godzinach pracy 31% stanowią rekordy 

oryginalne (autorskie), a ok. 69% - rekordy kopiowane z innych baz. W 2007 r. 

zmodyfikowano ponad 15.000 rekordów, już istniejących w bazie. 

   Oprócz centralnego opracowania dla 29 bibliotek specjalistycznych

prowadzonego w Bibliotece Uniwersyteckiej, wyraźnie uwidoczniają się efekty prac 

niektórych bibliotek, zwłaszcza w zakresie tworzenia rekordów egzemplarza

(15.499 rekordów), a w bibliotekach: Wydziału Prawa i Wydziału Chemii również 

rekordów bibliograficznych (w sumie 2.008 rekordów). Biblioteki te samodzielnie 

wprowadzają rekordy i kopiują z innych baz. W 2007 r. utworzono razem 58.829 

rekordów egzemplarza, w tym: w Oddziale Opracowania Wydawnictw Zwartych dla 

biblioteki głównej 25.605 rekordy i 13.024 rekordy dla bibliotek specjalistycznych, w 

Oddziale Opracowania Wydawnictw Ciągłych – 721, a w Oddziale Magazynów i 

Konserwacji Zbiorów – 3.980.

W Oddziale Opracowania Rzeczowego książki były opracowywane w języku 

haseł przedmiotowych KABA. Od 2004 r. wydawnictwa przeznaczone do 
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udostępniania w obszarze wolnego dostępu w nowym gmachu Biblioteki były 

opracowywane dodatkowo w Klasyfikacji Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie 

(KBK). W minionym roku, w godzinach etatowych, opracowano w języku KABA

9.345 książek oraz  17.550 -  w KBK. W godzinach pozaetatowych do grudnia 2007 

r. (dotacja z rezerwy Rektora w wysokości 279.784 PLN) – w KBK opracowano 

70.200 wol. Łącznie w Oddziale opracowano 97.095 wol.

W 2007 r. do katalogów: alfabetycznego i centralnego, włączono łącznie 

18.776 kart katalogowych (w 2006 – 28.333).

Zakończono, rozpoczętą w lipcu 2004 r., meliorację katalogu alfabetycznego 

książek mającą na celu właściwe przygotowanie katalogu do skanowania. 

Wyłączono 6.324 karty do ponownego opracowania (głównie karty z opisem 

skróconym).  Wycofano 9.096 kart z opisami książek wydanych w latach 1994-

2000, a rejestrowanych w katalogu komputerowym. Z kolei, katalog komputerowy 

został uzupełniany o rekordy egzemplarza tych pozycji, których opisy bibliograficzne 

są już w katalogu (3.548 rekordów). Dodatkowo, typowane były sygnatury do 

selekcji materiałów przestarzałych, gromadzonych w większej liczbie egzemplarzy 

(2.658 sygnatur). Ponownie przejrzano karty w 176 skrzynkach katalogowych (od 

litery „A” do „K”) celem kontroli poprawności szeregowania kart.

Kontynuowano prace nad uporządkowaniem i uaktualnieniem katalogu rzeczowego. 

Włączono 543 karty, przepisano i wymieniono 326. 

W zbiorach „Na Piasku” dla księgozbiorów zwartych i ciągłych –

kontynuowane są katalogi kartkowe, w oparciu o karty katalogowe otrzymywane z 

oddziałów BUWr przy ul. Szajnochy oraz wprowadzane są niezbędne dopisy i 

uzupełnienia, wynikające ze specyfiki zbiorów poszczególnych oddziałów. 

Natomiast, dla księgozbiorów specjalnych prowadzone jest katalogowanie na 

miejscu.
W Oddziale Starych Druków do katalogu komputerowego opracowano: 

1.824 rekordy do bazy KATALOG, będącej podstawą do opracowania innych baz 

tematycznych (dawniej Bosch) (stan bazy – 35.487 rekordów), do bazy Notes –

1.516 rekordów (stan bazy – 13.832 rekordy). Stan bazy NOTES, w porównaniu z 

rokiem poprzednim, nie odzwierciedla rzeczywistego wpływu nowych rekordów, 

ponieważ duża liczba opisów skróconych po opracowaniu została wyeksportowana 

do bazy KATALOG. Do bazy SILESIA, rejestrującej stare druki z XVI w. i I połowy 

XVII w. wprowadzono 631 rekordów (stan bazy: 5.540 rekordów) Do bazy KHW, 

powiązanej z bazą SILESIA wprowadzono 1.162 rekordy. Stan bazy: 6.474 rekordy.

Do bazy DRUKI ŚLĄSKIE, rejestrującej stare druki w innych oddziałach zbiorów 

specjalnych BUWr, wprowadzono 145 rekordów – stan bazy: 4.724 rekordy Metodą 
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tradycyjną opracowano 167 dzieł. Do Biblioteki Cyfrowej UWr sporządzono w 

DublinCore 81 opisów. Kontynuowano prace nad bibliografią „Produkcja 

typograficzna wrocławskiej oficyny Baumannów z lat 1590-1617”. Systematycznie 

napełniano komputerowy inwentarz Oddziału Starych Druków (16.183 rekordy) –

stan bazy: 115.572 rekordy. 

W Oddziale Rękopisów do komputerowego inwentarza rękopisów

wprowadzono 178 opisów rękopisów na sygnaturach dawnej Biblioteki

Uniwersyteckiej. Stan bazy: 1.615 opisów (w 2006 r. - 1.437). Do katalogowej bazy 

rękopisów średniowiecznych, w ramach Projektu MASTER realizowanego we 

współpracy z Biblioteką Narodową w Pradze, wprowadzono 230 opisów 

manuskryptów w języku XML. Do Biblioteki Cyfrowej UWr przygotowano 32 opisów 

w formacie DublinCore. Do katalogów księgozbioru podręcznego napisano i 

włączono 718 kart.

W Gabinecie Śląsko-Łużyckim prowadzono prace związane z melioracją 

katalogu czasopism, ze względu na planowaną digitalizację. Kontynuowano prace 

w celu uporządkowania zbioru dokumentów życia społecznego. Opracowano 

projekty „masek” dla poszczególnych rodzajów DŻS-ów. Na bazie oprogramowania 

MAK utworzono bazę komputerową DŻS-ów i wprowadzono do niej 109 rekordów.

  W Oddziale Zbiorów Graficznych zinwentaryzowano 534 jednostki. Do 

Biblioteki Cyfrowej UWr opracowano 258 publikacji w systemie DublinCore. Dla 

wydawnictw zwartych włączono 652 karty do katalogu topograficznego,

sklasyfikowano i włączono 1.292 karty do katalogu rzeczowego, włączono 651 kart 

do katalogu alfabetycznego. Razem dodano do katalogów 2.950 kart. 

W Oddziale Zbiorów Kartograficznych zinwentaryzowano 54 jednostki. Do 

Biblioteki Cyfrowej sporządzono w formacie DublinCore 19 opisów.

W Oddziale Zbiorów Muzycznych do inwentarza nut nowych wpisano 388 

dzieł w 391 wol. Nut nowych skatalogowano 179 dzieł w 177 wol. sporządzając dla 

nich 328 kart katalogowych, w tym: 214 kart głównych do katalogów nut 

alfabetycznego i systematycznego i 114 kart pomocniczych. W programie Pikado 

opracowano 258 rękopisów muzycznych, sporządzając 1.350 rekordów. Na koniec 

roku 2007 całkowita liczba rekordów rękopisów muzycznych z naszej Biblioteki, 

wprowadzonych do programu Pikado, wynosiła: 7.201 (dla 1.531 rękopisów). 

Metodą tradycyjną opracowano 3 rękopisy, dla których sporządzono 6 kart

katalogowych. Do wszystkich katalogów łącznie (nut nowych, druków zwartych, 
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rękopisów muzycznych czasopism) oraz kartotek (mikrofilmów, dubletów, 

kserokopii, wydawców, autografów itp.) włączono 1.690 kart katalogowych.

Ponadto, do katalogu komputerowego BUWr wprowadzono rekordy bibliograficzne, 

rekordy egzemplarza i rekordy KHW dla 276 druków muzycznych.

Kontynuowano prace nad melioracją katalogu alfabetycznego nut nowych - w celu 

zdigitalizowania i udostępnienia w Internecie.

W Oddziale Bibliologicznym, w ramach uzupełniających czynności 

związanych z opracowywaniem zbiorów, które katalogowane są w oddziałach na ul. 

Szajnochy, wykonano m.in. następujące prace: sklasyfikowano 51 dzieł i włączono 

do katalogu systematycznego wydawnictw zwartych 85 kart, do katalogu 

alfabetycznego wydawnictw zwartych włączono 65 kart, do inwentarza kartkowego 

włączono 59 karty i sporządzono 54 dopisy. Do katalogu alfabetycznego i 

inwentarza czasopism włączono 95 kart. Opracowano 78 jednostek do kartoteki

DŻS-ów w układzie działowym, sporządzono 79 kart katalogowych. Do katalogów 

czytelnianych napisano i włączono 185 kart, sporządzono 108 dopisów. 

VIII. Udostępnianie 
Z czytelni głównej skorzystało 38.280 czytelników (mniej o 3.127 

czytelników niż w 2006 r.; spadek o 7,6 %), wśród których tradycyjnie najliczniejszą 

grupę stanowili studenci UWr (21.820 czyli 63 %) i pracownicy naukowi (4.975 czyli 

12,9%). Udostępniono 222.018 wol. (mniej o 10.157 wol. w stosunku do roku 2006 ) 

wydawnictw zwartych i ciągłych. W marcu 2007 r. uruchomiono program 

zamawiania do czytelni czasopism znajdujących się w katalogu komputerowym i w 

zdigitalizowanym katalogu kartkowym przez Internet.

W czytelni czasopism bieżących zarejestrowano 4.549 użytkowników (o 

1.423 mniej niż w 2006 r.; spadek o 23,9%), którym udostępniono 58.992 wol. 

czasopism bieżących (mniej o 1.423 wol.; spadek o 14,7%). Z czytelni korzystali 

studenci i pracownicy prawie wszystkich uczelni wrocławskich (także 

niepublicznych) i wielu dolnośląskich. Biblioteka Uniwersytecka otrzymuje 

egzemplarz obowiązkowy i udostępnia bieżące czasopisma niemalże z wszystkich 

dziedzin nauki (850 tytułów). 

W wypożyczalni miejscowej wypożyczono 220.484 wol. (więcej o 9.371 

wol. niż w roku ubiegłym; wzrost o 4,4%), w tym studentom Uniwersytetu

Wrocławskiego – 168.555 wol. czyli 76,4% ( o 4.955 wol. więcej). Pracownikom
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Uniwersytetu wypożyczono 23.397 wol. czyli 10,6% (o 4.268 wol. więcej). Wśród 

książek wypożyczonych 85 % (w 2006 r. – 89 %) stanowiły książki znajdujące się w 

bazie komputerowej, których wypożyczanie odbywało się w sposób 

zautomatyzowany. Zamówienia komputerowe (181.244) stanowiły 96,8% ogólnej 

liczby złożonych rewersów (187.182). Niewątpliwie dzięki komputeryzacji procesu 

wypożyczania i komputerowej informacji o dostępnych zbiorach można odnotować 

dalszy spadek ilości zamówień niezrealizowanych (5,3% ogólnej liczby 187.182

rewersów złożonych do realizacji w r. 2007; w 2006 r. – 6,8% ogólnej liczby 185.793

rewersów).

W minionym roku, do wszystkich grup czytelników, wysłano 1.715 monitów 

wzywających do zwrotu przetrzymywanych książek, wygenerowanych przez 

system komputerowy oraz upomnień tradycyjnych. Dzięki programowi monitowania 

czytelników odzyskano ok.180.000 wol. (w 2006 r. dokonano zwrotu ponad 190.000 

wol.)

Karty biblioteczne uprawniające do wypożyczania książek wydano 4.611 (w 

2006 r. – 5.802; spadek o 20,6%) nowo zapisanym czytelnikom, dokonano również 

prolongaty 17.089 (w 2006 r. – 16.411; wzrost o 4,1% ) kart wydanych wcześniej. W 

trybie online, poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zapisu, 

utworzono 4.006 rekordów czytelnika, co stanowi 86,9% ogólnej liczby rekordów 

czytelników wprowadzonych do bazy w minionym roku. W sumie 21.700 (w r. 2006 

– 22.213; spadek o 2,4%) osób wpisanych do bazy uzyskało prawo do 

wypożyczania książek w roku akademickim 2007/2008, w tym 17.760 (czyli 81,8%) 

studentów UWr (w 2006 r. – 18.242). Ogółem, na koniec roku 2007, baza 

komputerowa zawierała 64.752 (w 2006 r. – 43.903) rekordów czytelnika. 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna na 2.890 otrzymanych zamówień (w 

2006r. - 3.049) zrealizowała wysyłkę 2.336 wol. do bibliotek krajowych i 

zagranicznych (więcej o 126 wol. niż w 2006 r.). 57,2% stanowiły wypożyczenia w 

trybie online. W oparciu o 915 zamówień wysłanych do bibliotek krajowych i 

zagranicznych dla czytelników naszej Biblioteki sprowadzono 822 wol. (mniej o 353

wol. niż w 2006 r.). W grudniu 2007 r. uruchomiono program umożliwiający 

bibliotekom krajowym zamawianie przez Internet zbiorów BUWr.

Udostępnianie zbiorów specjalnych odbywało się na podobnych 

zasadach, jak w latach ubiegłych. Większość zbiorów, przede wszystkim 

bibliologiczne, śląsko-łużyckie i graficzne udostępniano w Czytelni Zbiorów 
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Specjalnych. Natomiast zbiory starych druków, rękopisów, muzykaliów, map i 

atlasów udostępniano w niewielkich czytelniach poszczególnych oddziałów. 

W Czytelni zbiorów specjalnych, prowadzonej przez Oddział 

Bibliologiczny, odnotowano wzrost liczby użytkowników o 16,5 %. W czytelni 

zarejestrowano 9.084 osoby (w 2006 r. – 7.794). Najliczniejszą grupę wśród 

czytelników (5.251 osób) stanowili studenci Uniwersytetu Wrocławskiego (historia, 

historia sztuki, filologia germańska i bibliotekoznawstwo), Uniwersytetu 

Przyrodniczego (architektura krajobrazu), Politechniki Wrocławskiej, studenci 

uczelni niepaństwowych. Doktoranci i pracownicy naukowi Uniwersytetu (historia, 

historia sztuki, filologia germańska) odwiedzili czytelnię 2.033 razy. Pozostałe osoby 

(1.800) to przede wszystkim historycy sztuki, nauczyciele, bibliotekarze, historycy i 

architekci.

W roku sprawozdawczym, w Czytelni Zbiorów Specjalnych udostępniono 33.650 

dzieł w 49.201 wol./jedn.(w 2006 r. odpowiednio: 35.995 dzieł w 48.187 wol.), z 

tego: 24.194 wol. z Gabinetu Śląsko – Łużyckiego, 21.487 wol. z Oddziału

Bibliologicznego, 2.756 wol. z Oddziału Zbiorów Graficznych oraz 764 wol. z 

pozostałych oddziałów zbiorów specjalnych. 

Czytelnię Oddziału Starych Druków odwiedziło 877 czytelników (mniej o 

93 osoby niż w 2006 r.), którym udostępniono 24.200 dzieł w 8.745 wol. (o 3.403

wol. więcej niż w 2006 r.). 

W czytelni Oddziału Rękopisów zarejestrowano 556 czytelników (więcej o 

40 osób do r. 2006). Udostępniono 3.661 wol./jedn. (więcej o 2.792 wol./ jedn. niż w 

2006 r.), 96 mikrofilmów (w 2006 r. – 257), 391 wol. z księgozbioru podręcznego (w 

2006 r. – 559 wol.). 

W czytelni Oddziału Zbiorów Kartograficznych udostępniono 432 

wol./jedn. map, atlasów i księgozbioru podręcznego (w 2006 r. - 372 wol.) dla 133

czytelników (w 2006 r. - 194).

W czytelni Oddziału Zbiorów Muzycznych przyjęto 581 czytelników (w 

2006 r. – 570), którym udostępniono 4.668 wol. (w 2006 r. – 5.239 wol.). 

W pracowni Oddziału Zbiorów Graficznych udostępniono 12.062 jedn. (w 

2006 r. – 12.785 jedn.) grafiki, fotografii, pocztówek i fotokopii zbiorów specjalnych 

oraz ekslibrisów dla 327 czytelników (w 2006 r. – 388 czytelników). 

Rozpowszechnioną formą korzystania ze zbiorów jest zamawianie przez 

czytelników kopii z wybranych materiałów. Do Pracowni Reprografii i Digitalizacji w 
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tym celu oddziały zbiorów specjalnych „Na Piasku” przekazały 3.762 jedn./ wol.

IX. Informacja naukowa 

W Oddziale Informacji Naukowej udostępniano użytkownikom zarówno 

księgozbiór podręczny Oddziału, jak i elektroniczne bazy danych. Zarejestrowano 

odwiedziny 1.670 użytkowników (o 109 osób mniej niż w roku ubiegłym; spadek 

na poziomie 6,2 %), którym udostępniono 767 dzieł w 1.016 wol. (o 591 wol. mniej 

niż w 2006r.; spadek o 36,8 %). Na trzech komputerach w Informatorium 

użytkownicy mieli dostęp do elektronicznych baz danych (25 – dostępnych w 

sieci Uczelni i 36 dostępnych lokalnie w OIN), udostępnianych z serwera Biblioteki 

Uniwersyteckiej, z serwera Politechniki Wrocławskiej (CC, SCI, CA i Inspec), do baz 

danych Biblioteki Narodowej, a także dostęp do 33.054 tyt. czasopism 

elektronicznych poprzez serwisy abonowane przez Bibliotekę, jak też do 15 baz

pozostających w dostępie promocyjnym . 

W roku sprawozdawczym Biblioteka abonowała następujące serwisy 

czasopism elektronicznych i baz danych: Science Direct, EBSCO Hos,; Springer –

ICM, SpringerLink, Elsevier-ICM, DOAJ.

Zauważa się ogromne zainteresowanie użytkowników z UWr pełnotekstowymi 

zasobami dostępnymi sieciowo, w tym: czasopismami elektronicznymi i bazami 

danych - co znajduje bezpośrednie odzwierciedlenie w stałym wzroście 

przeprowadzanych sesji wyszukiwawczych i ściąganych pełnych tekstów. 

Od czerwca 2006 r. dla pracowników Uczelni Biblioteka uruchomiła serwer 

proxy, pozwalający na korzystanie z licencjonowanych elektronicznych zasobów 

informacyjnych spoza sieci UWr. Na koniec roku 2007 poprzez serwer proxy 

korzystało zdalnie 613 zarejestrowanych użytkowników (w 2006 – 334). W 

rozkładzie na wydziały i jednostki pozawydziałowe Uczelni liczba ta przedstawiała

się w następujący sposób: 

Administracja 13
Jednostki międzywydziałowe 27
Wydział Biotechnologii 15
Wydział Fizyki i Astronomii 30
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych 37
Wydział Matematyki i Informatyki 41
Wydział Nauk o Ziemi 52
Wydział Prawa Administracji i Ekonomii 59
Wydział Nauk Biologicznych 76
Wydział Nauk Społecznych 79
Wydział Filologii 87
Wydział Chemii 97
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W roku 2007 udostępniano następujące elektroniczne serwisy informacyjne:

I. EIFL  (EBSCO)

                                             http://search.ebscohost.com

                                  Skrót:    http://www.bu.uni.wroc.pl/ezrod/e-journals.html

Rok Sesje Przeszu-

kiwania

Abstrakty Teksty 

PDF

Teksty

HTML

PDF+HTML

łącznie

Koszt

(PLN)

2000 819 --- --- --- --- --- free

2001 592 --- --- --- --- 2 877 16 929,60

2002 1 236 4 982 6 697 1 032 4 187 5 219 16 334,40

2003 4 504 5 577 7 924 5 586 3 073 8 659 15 951,87

2004 17 532 37 326 10 273 11 995 4 722 16 720 15 559,12

2005 11 380 62 650 12 194 15 435 6 142 21 598 14 322,78

2006 12 794 74 031 15 494 17 872 4 796 22 740 14 090,41

2007 13 278 88 632 13 273 16 930 4 873 21 843 15 276,10

Stacje najczęściej korzystające w 2007

IP                                     Subdomena:

                                                                                  ( …)uni.wroc.pl                Sesje_____
1. 156.17.58.23                                     (bu)     3 123
2. 156.17.125.29                        (wns)    985
3. 156.17.58.247                                    (bu) infnauk    854
4. 156.17.92.194           (ibmb)    671
5. 156.17.103.49            (chem)                466
6. 156.17.123.130                         (ifa)   232
7. 156.17.122.189            (prawo)                             217
8. 156.17.92.86 (microb)                          183
9. 156.17.59.33            (astro)    160
10. 156.17.103.123            (chem)                 155

gdzie: IP 156.17.58.247 (bu)  oznacza dostępne publicznie stacje robocze w Oddziale Informacji Naukowej 

(infnauk) BUWr., zaś IP 156.17.58.23 (bu) to adres sieciowy serwera proxy działającego w BUWr.

Tytuły najczęściej wykorzystywane w 2007 (# pdf / html)

1. Molecular Crystals… Science and Technology, series A 889
2. Economist 349
3. Foreign Affairs 308
4. Liquid Crystals 261
5. Science 255
6. Jnl of Chemical Physics 254
7. Nature 233
8. Applied Physics Letters 192
9. Society and Animals 189
10. Library Journal 150
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II. Science Direct on site (SDOS - ICM) – czasopisma  Elseviera 

http://vls.icm.edu.pl/             lub online - http://www.sciencedirect.com

Koszt jest dzielony na wydziały wedle proporcji wykorzystania w roku 2006

Rok UWr
  pdf

Całość 
konsorcjum
     pdf

% udziału
UWr w
użytkowaniu

Liczba 
członków
konsorcjum
(PAN jako
1 członek)

Koszt w PLN

2001 *187 433 1 636 646 11,45 23 24 088,42

2002 88 429 2 188 474 4,04 br. danych 25 158,45

2003 50 987 1 881 463 2,70 62 38 030,19

2004 77 073 2 981 558 2,58 64 **561 204,73 

2005 85 667 3 088 744 2,77 71 527 196,79

2006 81 064 3 144 460 2,55 85 ***651 692,00

2007 68 576 3 216 333 2,13 96 692 517,63

2007 brak danych SD online, adres j. w., od IX 2007

2007 brak danych (SDOS+SDOL łącznie)

*/ Dane zawyżone z powodu stwierdzonego naruszenia licencji poprzez masowe kopiowanie tekstów;

**/ Wzrost jest efektem zmiany zasady naliczania obciążeń;

***/ Po raz pierwszy doliczony VAT 22%

ICM   -   najczęściej wykorzystywane tytuły w 2007      pdf

Inorganica Chimica Acta 1437 

Polyhedron 1306 

Journal of Molecular Structure 1280 

Surface Science 1147 

Tetrahedron Letters 1069 

Journal of Luminescence 1002 

Journal of Alloys and Compounds 992 

Tetrahedron 927 

Journal of Inorganic Biochemistry 926 

Journal of Organometallic Chemistry 920 

Łącznie wykorzystano 1.666 z 2.443 tytułów
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        ICM    -  _najczęściej korzystające stacje 

        IP                                                                          #pdf         

156.17.103.49 (chem)                       12077 

156.17.92.194 (ibmb) 6801 

156.17.58.23 (bu) - proxy 4871 

156.17.58.247 (bu) – infnauk 2082 

156.17.103.176 (chem) 937 

156.17.92.86 (microb) 926 

156.17.103.71 (chem) 855 

156.17.4.252 (ii) 797 

156.17.103.40 (chem) 735 

156.17.103.75 (chem) 670 

Wszystkich stacji korzystających – 671 

III. SPRINGER

http://vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer

http://www.springerlink.com/home/main.mpx

Koszty ponoszą wydziały zgodnie z liczbą prenumerat czasopism w wersji drukowanej

Liczba dostępnych tytułów – 1.937

Wykorzystane

tytuły

Liczba

użytkowników

(odrębne IP)

Liczba dokumentów

Pdf i Html

Koszt

(PLN)

(1) (2) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

LINK ICM LINK ICM LINK ICM LINK+IC

M

2006 711 729 brak 

danych

339 11 559 5 460 17 019 206 819,40

2007 740 901 brak 

danych

370 8 080 7 992 16 072 219 911,62
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LINK – najczęściej wykorzystywane tytuły w 2007      (# pdf)

 Jnl of Ornithology 415
 Geometric and Functional Analysis 267
 Jnl of Materials Science: Materials in Medicine 206
 Planta 135
 Numerical Algorithms 127
 Communications in Mathematical Physics 126
 Plant Molecular Biology 114
 Jnl of Biological Inorganic Chemistry 112
 Solar Physics 111
 Intnl Jnl of Earth Sciences 110

ICM -  najczęściej wykorzystywane tytuły w 2007               #pdf
 Journal of the American Oil Chemists' Society 208 

 GeoJournal 179 

 Continental Philosophy Review 126 

 Journal of Fluorescence 112 

 Space Science Reviews 111 

 Plant Molecular Biology 93 

 CMLS: Cellular and Molecular Life Sciences 86 

 Transition Metal Chemistry 84 

 Solar Physics 84 

 Studia Logica 76 

ICM – stacje najczęściej korzystające w 2007

(LINK – brak danych w tym profilu)

IP                                                          # pdf

156.17.103.49 (chem) 1133 

156.17.92.194 (ibmb) 1013 

156.17.58.23 (bu) - proxy 922 

156.17.58.247 (bu) – infnauk 284 

156.17.103.71 (chem) 239 

156.17.59.4 (astro) 156 

156.17.125.29 (wns) 123 

156.17.92.86  (microb) 117 

156.17.4.252 (ii) 112 

156.17.89.247 (biol) – ul. Sienkiewicza              109 
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IV. SCI Expanded (ICM)

                            http://zatoka.icm.edu.pl/sci/

(Opłacane z rezerwy Rektora UWr)

Liczba uczestników:

2004 – 14 uczelni + PAN; 2005 – 16 uczelni + PAN; 2006 – 22 uczelnie + PAN;

2007 – 19 uczelni + PAN

Koszt UWr

w PLN

Uniwersytet Wrocławski Całe konsorcjum

Sesje Przeszukiwania Sesje Przeszukiwania

2003 35 834,40 1 230 8 273 127 683 640 576

2004 37 306,80* 3 142 17 859 136 725 717 263

2004 97 593,82       -     za archiwum 1996 - 2002

2005 78 120,99* 4 274 22 836 155 895 847 350

2006 82 189,96 4 941 27 025 163 507 851 368

2007 82 851,40 4 745 23 431 158 072 784 234

2007, użytk. z serwera

Thomson-ISI (od IV) 523 3 696 brak danych

2007 łącznie 5 268 27 127 brak danych

*/ Efekt wzrostu cen po przejęciu ISI przez Thomson Scientific

V.  Chemical Abstracts (PWr)

http://www.bg.pwr.wroc.pl/BAZY/ca/index.html

(Opłacane przez Wydział Chemii)

Rok Koszt

w

PLN*/

Liczba sesji:

wszystkie/     

/efektywne**

Czas trwania sesji w 

godz.:

wszystkie/efekt.

Średnia liczba

sesji efektyw. w 

miesiącu

Średni czas

trwania sesji w  

minutach

2004 61 890,38 1028 / 652 163’28”/155’27” 54 14

2005 73 900,00 724 / 398 117’47”/110’20” 31 16,5

2006 84 900,00 453 / 308 90’08’’/86’41’’ 26 17

2007 83 600,00 343 / 259 84’10”/81’34” 21 18

*/ Przedpłata na rok następny

**/ Sesja efektywna – trwająca co najmniej 3 minuty
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V. American Chemical Society 

HTTP://PUBS.ACS.ORG/ABOUT.HTML

Koordynator: ICM UW

(Udział UWr opłaca Wydział Chemii. 50% kosztów pokrywa MNiSzW)

Dostęp z serwera wydawcy dla wszystkich stacji w domenie uni.wroc.pl

Rok Koszt

(PLN)

Liczba

przeszu-

kiwań

Liczba 

oglądanych

dokumentów

PDF+ HTML

W tym

Legacy

Archive

Użytki

ogółem*

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2006 48 985,55 18 791 27 136 5 342 96 921

2007 54 605,35 18 519 24 856 5 711 89 089

*/ Efekt wielokrotnego czytania niektórych artykułów (kolumna (4)). Najczęściej użytkowany 

dokument był ściągany do zapisu 48-krotnie

Stacje najczęściej korzystające w roku 2007, według liczby ściągniętych (pdf) 

lub oglądanych (html) dokumentów

Ogółem         89 089

(156.17…)
1. 103.49 (chem) 19 563
2. 58.23 (bu) – serwer proxy                                                    8 988
3. 103.54 (chem) 8 289
4. 103.40 (chem)                                                                     3 189
5. 92.194 (ibmb)                                                                       2 510
6. 103.219 (chem)                                                                    2 231
7. 103.176 (chem) 2 076
8. 103.185 (chem) 1 922 
9. 103.213 (chem)                                                                     1 570
10. 103.182 (chem)             1 457

Do baz danych na dyskach CD-ROM, udostępnianych z serwera Biblioteki w roku 

sprawozdawczym zarejestrowano 1.551 połączeń, a w 2006 r. – 461 połączeń (wzrost 

o ponad 236%). 

W oparciu o bazy bibliograficzne w Informatorium sporządzono 20 (w roku ubiegłym 

– 71) zestawień tematycznych, obejmujących 465 pozycji bibliograficznych (w 2006 r.

– 401). 

W dalszym ciągu w Oddziale Informacji, jak i w innych jednostkach związanych z 
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udostępnianiem, udzielano informacji ustnych, listownych oraz coraz częściej 

wysyłanych pocztą elektroniczną – łącznie 3.266. Głównie dotyczyły one:

- uzupełnień (bądź poprawności) opisów bibliograficznych dla 1.011 (w ubiegłym 

roku 1.311) użytkowników, 

- lokalizowania materiałów bibliotecznych dla 557 (730) użytkowników, przy 

wykorzystaniu – 1.305 (1.211) pozycji bibliograficznych.

W Oddziale Informacji Naukowej zarejestrowano 282 (w 2006 r. – 204) kwerendy

pisemne, w tym 40 zagranicznych (w 2006 r. – 30). We współpracy z oddziałami 

zbiorów specjalnych zrealizowano 72 (w 2006 r. 60) - kwerendy. Przyjęto 164

zamówienia na materiały wtórne (w 2006 r. – 113) - w efekcie realizacji których 

zlokalizowano i wydano zlecenia na kopiowanie 421 (w roku ubiegłym - 275) 

pozycji bibliograficznych. Pocztą elektroniczną wysłano 615 (w 2006 r. – 493) listów

dotyczących informacji bibliotecznych, zlokalizowano 1.067 (w 2006 r. – 940) 

pozycji bibliograficznych. W tym:

- dla własnych czytelników lokalizowano pozycji bibliograficznych 85 (81) - 48 (39)

listów

- we własnych zbiorach poszukiwano pozycji bibliograficznych 982 (859) – 567

(454) listów. 

Wybrani pracownicy Oddziału Informacji Naukowej sprawowali nadzór nad 

podległymi im modułami serwisu informacyjno - usługowego BUWr, dostępnego 

poprzez stronę internetową Biblioteki Uniwersyteckiej, współuczestnicząc w 

dalszym jego rozwoju. Napisano trzy aplikacje do obsługi formularzy online przez 

WWW (pracownicy, czasopisma elektroniczne A-Z, katalog czasopism bibliotek 

specjalistycznych), prowadzono stały monitoring linków zewnętrznych oraz 

aktualizowano moduł „e-Źródła”, zamieszczano ogłoszenia o próbnych dostępach 

do baz danych (377 zalogowań), pracowano nad przygotowaniem wirtualnego 

Przewodnika użytkownika.

Warto zwrócić uwagę, że wszelkie, rejestrowane spadki zainteresowania 

użytkowników tradycyjnymi usługami informacyjnymi świadczonymi w Informatorium 

lub za pośrednictwem pracowników Oddziału Informacji Naukowej – spowodowane 

są przede wszystkim postawieniem do dyspozycji użytkowników ogromnej ilości 

opisanych i uporządkowanych zasobów informacyjnych w wersji cyfrowej, 

dostępnych poprzez witrynę internetową BUWr. W oparciu o ww. źródła informacji -

potrafią oni coraz lepiej obsłużyć się samodzielnie. W statystykach rejestrujących 
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wykorzystanie zasobów cyfrowych – Biblioteka odnotowuje wyraźne wzrosty,

które w celu odzwierciedlenia rzeczywistego wykorzystania BUWr. powinny być 

sumowane z usługami świadczonymi metodami tradycyjnymi.  Z tego powodu, jako 

uzupełnienie usług tradycyjnych - w roku bieżącym przytoczone zostają dodatkowo 

niektóre dane statystyczne zarejestrowane przez serwery WWW.

W roku sprawozdawczym 2007 zarejestrowano, m.in.:

 1.220.001 wywołań strony internetowej BUWr (ok. 3.300 wywołań 

dziennie) (w 2006 – 716.513);

 355.613 wyszukiwań w module „e-Źródła” (w 2006 – 147.319);

 61.145 wejść do modułu „przydatne adresy” (w 2006 – 58.624);

 660.596 wejść do katalogu komputerowego VIRTUA poprzez interfejs 

iVector/Chameleon  (w 2006 – 575.076) ;

 27.008 wejść do bazy Bibliografii publikacji pracowników 

Uniwersytetu Wrocławskiego (w 2006 – 20.524);

 17.442 (2006 r. – 11.778) wejść do zdigitalizowanych katalogów 

kartkowych (bez uwzględnienia tych, które dostępne są w Bibliotece 

Cyfrowej); W tym: 6.341 (6.260) wejść do katalogu czasopism, 3.473

(2.653) wejścia do katalogu Gabinetu Śląsko Łużyckiego,  5.234

(2.653) wejścia do katalogu Oddziału Starych Druków i 1.275 (413)

wejść do katalogu Biblioteki dawnego Gimnazjum Brzeskiego; 669 

wejść do katalogu alfabetycznego Oddziału Zbiorów 

Kartograficznych; 450 wejść do cząstkowego katalogu ekslibrisów 

Oddziału Zbiorów Graficznych;

 823 wejścia do Indeksu Akcesji Oddziału Rękopisów;

 85.133 (36. 940) wyszukiwań w katalogu czasopism bibliotek 

zakładowych;

 1.289 (1.166) wyszukiwań w katalogu czasopism II obiegu; 

 4.006 (2.805) osób zapisało się zdalnie do Biblioteki poprzez 

formularz online.

Ponadto, kontynuowano comiesięczne napełnianie Serwisu nowości 

zagranicznych (łącznie zaprezentowano 101 (w roku ubiegłym - 52) tytułów,

połączone za pomocą hiperlinków ze stosownymi rekordami bibliograficznymi w 

bazie systemu VIRTUA. 
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Nadal realizowano opracowywanie bazy Bibliografii publikacji 

pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego w programie MAK i formacie 

MARC21, dostępnej w postaci elektronicznej poprzez witrynę internetową Biblioteki 

Uniwersyteckiej (www.bu.uni.wroc.pl). Zasady funkcjonowania bazy zostały 

uregulowane Zarządzeniem Nr 11/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego przez 

nałożenie obowiązku na wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni - przesyłania 

bieżących danych dla opisów bibliograficznych - poprzez formularz internetowy.

Stan bazy na dzień 31.12.2007 wynosi 40.143 rekordy (w roku ubiegłym 30.444), 

przy czym w bazie internetowej widocznych jest 38.850 (w roku ubiegłym 29.920), 

zaś w bazach roboczych (zawierających rekordy wymagające korekty) – 1.283 

rekordy.

Wprowadzono łącznie 8.326 nowych rekordów, w tym:

4.710 - wpisane przez pracowników Sekcji (z różnych źródeł, bieżące i 

retrospektywne)

479 - zaimportowane z bazy PRAWO

3.267 – przekazane poprzez formularze internetowe.

W 2007 r. w ramach prac retrospektywnych udostępniono w bazie internetowej

6.781 rekordów z kilkunastu instytutów. Stan zaawansowania prac nad 

wprowadzaniem publikacji z poszczególnych instytutów przedstawia poniższa 

tabela (publikacje instytutów zaznaczonych pogrubioną czcionką dopisano w 2007

roku) 

Instytut Filologii Polskiej 1995-

Instytut Filologii Germańskiej 1992-

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
(wprowadzanie Biblioteka Inst., korekta w Sekcji)

1983-

Instytut Fizyki Doświadczalnej
Instytut Fizyki Teoretycznej

1997-

2000-

Instytut Matematyczny 1997-

Instytut Informatyki 1993-

Instytut Astronomiczny 1996-

Instytut Archeologii 2000-

Instytut Historyczny 1995-

Instytut Historii Sztuki 2000-

Instytut Kulturoznawstwa 2000-

Instytut Pedagogiki 1993-
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Instytut Psychologii 1993-

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej 2000-

Kolegium Nauczycielskie Pedagogiki 1993-

Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej 1997-

Instytut Biologii Roślin
Instytut Genetyki i Mikrobiologii

2000-

2003-

Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego 2003-

Instytut Mikrobiologii
Instytut Nauk Geologicznych

2000-

2000-

Instytut Zoologiczny 2000-

Muzeum Przyrodnicze 1993-

Instytut Filozofii 2000-

Instytut Socjologii 2000-

Instytut Politologii 2000-

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
(wprowadzone przez Bibliotekę Wydziału Prawa)

1998-

Do bazy danych Bibliografia piśmiennictwa o UWr wprowadzono 63

rekordy (opisy z autopsji). Stan bazy na koniec 2007 r. wyniósł: 1.049 (w 2006 r.-

986) rekordów.

Ponadto, prowadzono prace w bazie KHW UWr: zmodyfikowano – 665 rekordy, 

utworzono 193  rekordy nowe. Stan bazy na 31.12.2007 wynosił 6.871 (w roku 

ubiegłym –  7.694) rekordów. 

Kwerendy realizowane przez oddziały „Na Piasku” były realizowane 

zarówno listownie jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej, a do części z nich 

załączano kopie zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Oddział Starych 

Druków zrealizował 126 kwerend (w tym 69 – krajowych, 57 – zagranicznych), w 

roku 2006 było 128 kwerend. Oddział Rękopisów zrealizował 155 kwerend (50 –

krajowych i 105 –zagranicznych), natomiast w 2006 r. - 142 kwerendy. Oddział 

Zbiorów Graficznych zrealizował 47 kwerend (42 krajowe, 5 zagranicznych), w 

roku 2006 było 61 kwerend. Oddział Zbiorów Muzycznych otrzymał 88 (w roku 

ubiegłym – 81) kwerend pisemnych (w tym 28 krajowe i 60 zagraniczne). W 

Oddziale Zbiorów Kartograficznych zrealizowano 15 kwerend (w tym 13 

krajowych i 2 zagraniczne), w 2006 r. – 27 kwerend. W Gabinecie Śląsko-

Łużyckim zrealizowano łącznie 144 (w roku ubiegłym – 126) kwerend (72 –

krajowych, 72 - zagranicznych). W Oddziale Bibliologicznym zrealizowano 1 
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kwerendę krajową.

X. Działalność szkoleniowa 
Bibliotekarze zatrudnieni w bibliotekach specjalistycznych prowadzili 

wykłady i ćwiczenia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszych 

lat studiów. Ich uzupełnieniem były szkolenia grupowe dotyczące korzystania z 

katalogu komputerowego prowadzone codziennie w październiku przez

pracowników Oddziału Informacji Naukowej oraz przez wszystkich pracowników 

dyżurujących w katalogach (ze względu na materiały informacyjne dostępne dla 

użytkowników Biblioteki - poprzez stronę domową BUWr - liczba osób 

korzystających z tej formy szkolenia sukcesywnie maleje).

Należy podkreślić, że na witrynie internetowej BUWr funkcjonuje tzw. 

Wirtualny przewodnik użytkownika oraz szeroko rozbudowany system bieżących 

komunikatów, podpowiedzi, instrukcji pomocniczych i interaktywnie wywoływanych 

komentarzy, stworzony głównie z myślą o informowaniu i doszkalaniu użytkowników 

BUWr.

W BUWr prowadzono także szkolenia dla magistrantów, obejmujące

wyszukiwania informacji w bazach danych, w czasopismach elektronicznych i 

bibliografiach drukowanych. W roku sprawozdawczym objęto nimi studentów 

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa (26 osób), studentów Katedry 

Filologii Niderlandzkiej (6 osób), Instytutu Filologii Germańskiej (30 osób), Kolegium 

Nauczycielskiego (120 osób). Łącznie z tego typu szkolenia w roku 

sprawozdawczym skorzystało w BUWr 182 studentów.

Ponadto, w Bibliotece prowadzone były praktyki studenckie (7 osób z UWr) 

oraz lekcje biblioteczne (Oddział Informacji Naukowej) dla licealistów. Przyjęto 10 

grup licealistów (210 osób). Dla studentów  Instytutu Informacji Naukowej i 

Bibliotekoznawstwa przygotowano prezentacje materiałów bibliotecznych do 

tematów: historia książki i prasoznawstwo oraz prezentację funkcjonalną budynku 

biblioteki (2 grupy – 40 osób), wykład i prezentację do tematów: Komputeryzacja 

BUWr, Moduły systemu VIRTUA (2 grupy – 30 osób).

Szkoleniami i praktykami objęto też bibliotekarzy. Dla nowoprzyjętych 

przeprowadzono szkolenia podstawowe i doskonalące oraz zorganizowano praktyki 

w poszczególnych oddziałach BUWr. Szkolenie podstawowe odbyły 2 osoby z 

bibliotek: Katedry Etnologii i Antropologii i Instytutu Biologii Roślin. Praktykę 
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specjalistyczną odbyły 2 osoby z Biblioteki Wydziału Prawa, 2 –  bibliotekarki z 

Wilna (w ramach programu Leonardo da Vinci) oraz bibliotekarka z Drezna.

W ramach szkoleń wewnętrznych, w roku sprawozdawczym 

najintensywniej dokształcali się pracownicy zajmujący się katalogowaniem (głównie

- Oddziału Wydawnictw Zwartych, ale także z innych oddziałów opracowania i 

bibliotek specjalistycznych: Prawa i Chemii). Konieczność szkolenia spowodowana

była wdrożeniem nowych procedur kopiowania rekordów w nowej wersji VIRTUI 

(wersja 46.6) oraz zmian w stosunku do poprzedniej wersji.

Pracownicy Oddziału Komputeryzacji odbyli szkolenie z zakresu obsługi bazy 

danych Oracle.

Przez cały rok 2007 w Bibliotece Uniwersyteckiej organizowano intensywne 

szkolenia dotyczące: formatu MARC21, OPAC-a, modułu katalogowania, tworzenia 

rekordów egzemplarza, tworzenia rekordów czytelnika, posługiwania się interfejsem 

użytkownika itd., które objęły pracowników Biblioteki i pracowników bibliotek 

specjalistycznych ( po 1 osobie - z Biblioteki Katedry Etnologii, Biblioteki Instytutu 

Filologii Polskiej,  Biblioteki Instytutu Pedagogiki, Biblioteki Psychologii, Biblioteki

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Biblioteki Instytutu 

Historycznego i z Biblioteki Instytutu Botaniki UWr). Szkolenia odbywały się w:

Oddziale Opracowania Wydawnictw Zwartych i Ciągłych, Oddziale Opracowania

Rzeczowego, Oddziale Udostępniania Zbiorów i Oddziale Informacji Naukowej.

Ponadto szkolenia objęły bibliotekarzy zatrudnionych w Bibliotece „Na 

Piasku”.

Kontynuowano szkolenia osób zaangażowanych w tworzenie powstającej 

Biblioteki Cyfrowej UWr – 8 redaktorów BCUWr. Pracownik Oddziału Zbiorów 

Muzycznych odbył szkolenie w opracowaniu przedmiotowym druków muzycznych,  

4 osoby z Gabinetu Śląsko-Łużyckiego – w zarządzaniu dokumentami życia 

społecznego .

Jednocześnie pracownicy Biblioteki „Na Piasku” sami szkolili przybyłych na praktyki 

bibliotekarzy (2 osoby) oraz studentów (5 osób).

XI. Działalność naukowo-badawcza

Działalność naukowo-badawcza w Bibliotece realizowana była w formie prac 

związanych z bieżącym funkcjonowaniem BUWr, prac prowadzonych we 

współpracy z innymi instytucjami, a także w formie indywidualnie podejmowanych 
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tematów badawczych, wykraczających poza tematykę biblioteczną. 

Na zlecenia czytelników prowadzona była obsługa kwerend obejmująca nie 

tylko dane bibliograficzne, ale również dodatkowe dane o poszukiwanych dziełach, 

wymagające głębszych badań.

W okresie sprawozdawczym utrzymywana była szeroka współpraca z

wieloma zagranicznymi bibliotekami, uczelniami i instytucjami naukowymi, w 

tym zwłaszcza niemieckimi. Obejmowała ona zarówno udostępnianie wzajemne 

książek i informacji bibliograficznych oraz wymianę wydawnictw, jak również w kilku 

przypadkach, współpracę w zakresie opracowania, publikacji i zabezpieczania 

zbiorów.

BUWr realizuje wiele projektów. W roku sprawozdawczym 2007 

rozpoczęto realizację 3-letniego projektu badawczo-rozwojowego „Śląskie 

Archiwum Ikonograficzne” (nr R17 007 02).  Projekt realizowany jest w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w okresie 15 marca 2007 - 14 marca 2010 r. Kwota całkowita 

przyznana na jego realizację wynosi 1.778.161 PLN, z czego na rok 

sprawozdawczy przeznaczono do wydatkowania 711.528 PLN. Efektem końcowym 

projektu będzie dostępna online baza danych, posadowiona na serwerze w BUWr, 

zawierająca około 15.250 digitalnych ujęć w rozdzielczości ekranowej obrazujących 

około 8.380 obiektów (układów urbanistycznych, dzieł architektury, rzeźby i 

malarstwa, rękopisów, starych druków, map, rysunków i grafik samoistnych, 

dokumentów, pieczęci oraz artefaktów archeologicznych) pochodzących z terenu 

Śląska. Każdy z obiektów opisany będzie według opracowanej listy cech w formie 

katalogu naukowego. Multiwyszukiwarka pozwoli na dobieranie tematów 

ikonograficznych wedle wielu kryteriów i ich kombinacji. Dostępne powszechnie 

wglądówki w rozdzielczości ekranowej będą wystarczające do celów studyjnych, a 

jednocześnie będą dokładnym odpowiednikiem zapisu w rozdzielczości nadającej 

się do wykorzystania w publikacji. Te ostatnie będzie można po zakończeniu 

projektu płatnie zamówić on-line i otrzymać w formie pliku przesłanego przez sieć 

WWW (rozwiązanie preferowane) lub w formie zapisu na CD/DVD.

Dla celów realizacji projektu na mocy zarządzenia Nr 34/2007 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 16 kwietnia 2007 r. utworzony został dział Śląskie 

Archiwum Ikonograficzne, który zatrudnia 3 osoby (łącznie na 2 i1/3 etatu), 

opłacane z grantu: kierownika, który jest jednocześnie kierownikiem projektu (mgr 
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Żurek) i dwie osoby personelu. Zadania merytoryczne realizowane są w formie 

umów autorskich o dzieło przez interdyscyplinarny zespół badawczy. W roku 

sprawozdawczym zorganizowano logistycznie pracę działu. Za najważniejsze 

działania w tym zakresie należy uznać: pozyskanie sprzętu w formie kupna (2 

serwery, 2 komputerowe stacje robocze, komputer przenośny, skaner, drukarka, 

cyfrowy aparat fotograficzny wraz z osprzętem, sprzęt do reprodukcji) oraz 

długoterminowego wypożyczenia (skaner do materiałów zabytkowych OS 10000 

TT), a także wypracowanie procedur (w tym szczegółowych wzorców umów). 

Najważniejszym zadaniem w 2008 r. będzie zakup macierzy dyskowej służącej do 

przechowywania elektronicznych zapisów reprodukcji. Ponadto, w pierwszym roku 

realizacji projektu wykonano kwerendy, które dotyczyły głównie zapoznania się z 

analizą funkcjonalności systemów obsługujących wybrane archiwa ikonograficzne. 

Prowadzone były one głównie pod kątem przyjęcia określonych standardów w 

projektowanym oprogramowaniu Śląskiego Archiwum Ikonograficznego. Za 

najcenniejsze należy uznać wnioski wynikłe z analizy systemów działających w 

Berlinie (Bildarchiv Stiftung Preußischer Kulturbesitz; Bildarchiv Deutsches 

Historisches Museum) i Monachium (Bayerische Staatsbibliothek). Na lata 2008 -

2009 przewidziano uzupełniające kwerendy w tym zakresie oraz kwerendy 

dotyczące obiektów śląskiego dziedzictwa kulturowego. Oprogramowanie systemu 

zarządzającego Śląskim Archiwum Ikonograficznym przygotowywane jest przez 

mgra Jakuba Ławniczaka, działającego pod firmą "Arch-Info" we współpracy z 

kierownikiem projektu. W roku sprawozdawczym opracowano, zainstalowano i 

wdrożono oprogramowanie narzędziowe pozwalającego na pracę systemu Midas 

Browser w architekturze trójwarstwowej:  MS SQL Server 2005, Server aplikacji 

J2EE - Apache Tomcat 6.0 ,  Apache HTTP Server 2.0 . Oprogramowanie to w 

obecnej chwili pozwala na:  wprowadzania i edycję danych za pośrednictwem sieci 

WEB w oparciu o system klasyfikacyjny MIDAS (Marburger Informations, 

Administrations und Dokumentationssystem),  prezentację zawartości bazy danych 

w sieci WEB,  przeszukiwanie i prezentację topograficzną wyników wyszukiwania w 

bazie danych w sieci WEB i prezentację materiałów graficznych o dużej 

rozdzielczości w sieci WEB. Prace w latach 2008-2009 obejmować będą 

głównie system raportowania oraz interface. Ponadto, kierownik projektu 

prezentował Śląskie Archiwum Ikonograficzne na dwóch konferencjach i aktywnie 

uczestniczył w wielu innych.
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W październiku 2007 r. finansowanie uzyskał planowany na dwa lata 

europejski Projekt ENRICH (European Networking Resources and Information 

concerning Cultural Heritage). Jest to projekt celowy finansowany w ramach 

wieloletniego programu wspólnotowego eContentplus (2005–2008), mającego na 

celu zwiększenie dostępności, użyteczności i wykorzystania zasobów cyfrowych w 

Europie. Koordynatorem projektu jest Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej, a 

partnerami 18 europejskich bibliotek i instytucji naukowych, w tym z Polski -

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu oraz Poznańskie Centrum Sieciowo-

Komputerowe. Celem projektu jest stworzenie bazy dla „Europejskiej biblioteki 

cyfrowej dziedzictwa kulturowego” (rękopisy, inkunabuły, stare druki, dokumenty 

archiwalne itp.). Głównym zadaniem jest koordynacja i integracja różnych typów 

reprezentacji dziedzictwa kulturowego w Europie. Uczestnicy projektu łącznie 

udostępnią ponad pięć milionów zdigitalizowanych stron. Na tej bazie w ramach 

projektu stworzone zostanie wirtualne środowisko badawcze przeznaczone do 

pracy nad manuskryptami, inkunabułami, starodrukami oraz innymi dokumentami 

historycznymi. Docelową grupę użytkowników projektu ENRICH stanowią biblioteki, 

muzea, archiwa, pracownicy naukowi i studenci oraz wszyscy inni zainteresowani. 

Projekt pozwoli im na dostęp do dokumentów, które są trudno osiągalne w inny 

sposób.

W odpowiedzi na wniosek skierowany do Fundacji Bankowej im. 

Kronenberga w październiku 2007 r. przyznane zostały środki finansowe (50.000 

PLN)  na realizację rocznego projektu pt. „Ochrona europejskiego dziedzictwa 

kulturowego – digitalizacja i mikrofilmowanie wybranych, niszczejących ze względu 

na kwaśność papieru gazet śląskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we 

Wrocławiu”. Realizacja projektu przyczyni się do zabezpieczenia i ochrony części 

zabytkowych periodyków, które stanowią bezcenny materiał źródłowy do historii 

Śląska. Mikrofilmowanie, digitalizacja i pełna informacja o zbiorach pozwolą na 

szeroki i wygodny dostęp do nich zainteresowanych osób. 

W grudniu 2007r. akceptację i finansowanie (979. 801 PLN) uzyskał wniosek

(R17 0002 04) skierowany do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 

realizację dwuletniego projektu badawczo-rozwojowego pt. „Interaktywna, 

multimedialna bibliografia Śląska. Cz. I. Stare druki i druki zwarte XIX w. ze zbiorów 

Gabinetu Śląsko-Łużyckiego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu”. Efektem 
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końcowym projektu będzie dostępna online, interaktywna, multimedialna bibliografia 

posadowiona na serwerze BU. Bibliografia obejmować będzie stare druki i druki 

zwarte wydane do 1914 r. ze zbiorów Gabinetu Śląsko-Łużyckiego BUWr. 

Proponowane rozwiązanie polega na połączeniu zalet bibliografii, katalogów 

bibliotecznych, katalogu ikonografii i biblioteki cyfrowej. Poza standardowymi 

danymi bibliograficznymi baza zwierać będzie także sygnaturę biblioteczną, skan 

strony tytułowej, spisu treści, spis ilustracji zawartych w danej pozycji oraz 

połączenia (hiperlinki) prowadzące użytkownika bezpośrednio do: pozycji w 

katalogu komputerowym BUWr. (o ile dana pozycja została już do niego 

wprowadzona), karty zdigitalizowanego katalogu kartkowego Gabinetu Śląsko-

Łużyckiego BUWr. lub odpowiedniej strony zdigitalizowanego katalogu tomowego, 

katalogu zbioru „Y”, do danej pozycji w Bibliotece Cyfrowej UWr. (o ile została tam 

umieszczona), do pochodzących z danej pozycji ilustracji w Śląskim Archiwum 

Ikonograficznym oraz do pochodzących z danej pozycji nagrań utworów (o ile 

zostały zarejestrowane fonograficznie). Podpisanie umowy i rozpoczecie realizacji 

projektu nastąpi w 2008 r.

W roku 2007 zostały przyznane środki na realizację projektu „Scalenia, na 

poziomie katalogów RISM, informacji o rozproszonej kolekcji rękopisów 

muzycznych ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego i Biblioteki Miejskiej we 

Wrocławiu (gromadzonych do 1945 r.)”. Projekt zaplanowany na lata 2007-2009 

realizowany będzie przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 

(BUWr.), Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (BUW) i przedstawiciela Instytutu 

Sztuki PAN Warszawie. Celem projektu w zakresie serii RISMA/II jest:  stworzenie 

elektronicznych opisów katalogowych możliwie dużej grupy zasobów 

rękopiśmiennych proweniencji śląskiej (przechowywanych w Bibliotekach 

Uniwersyteckich we Wrocławiu i w Warszawie); ustalenie tzw .rękopisów 

rozproszonych; równoczesne badania proweniencyjne i dotyczące koordynacji 

repertuarowych. Natomiast w zakresie źródeł liturgiczno-muzycznych celem 

projektu jest: utworzenie bazy danych źródeł liturgiczno-muzycznych X-XVI w. ze 

zbiorów BUWr.; opracowanie na podstawie ww. bazy wykazu źródeł liturgiczno-

muzycznych ze zbiorów BUWr. obejmującego podstawowy opis kodykologiczny i 

muzykologiczny; identyfikacja i szczegółowy opis źródeł liturgiczno-muzycznych z 

dawnych zbiorów uniwersyteckich we Wrocławiu (głównie fragmenty znajdujące się 
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w BUWr. oraz w BUW).

W 2007 r. przyznane zostały również środki finansowe na kontynuację 

projektu „Biblioteka byłego Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą (1506-1811) –

opracowanie i digitalizacja zbiorów zachowanych we Wrocławiu”, który realizowany 

jest wspólnie z Europa Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Jednak ze 

względu na zmiany personalne w zespole niemieckim – podjęcie kontynuacji prac w 

roku sprawozdawczym - nie doszło do skutku.

Warto nadmienić, iż Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu przygotowała 

lub przygotowuje następne wspólne przedsięwzięcia z partnerami zagranicznymi, 

które oczekują na decyzję ws. przyznania finansowania. M.in. we współpracy z 

Uniwersytetem w Kolonii przygotowano projekt opracowania bibliografii druków 

śląskich wg miejsc druku (Bibliografia Druków Śląskich w latach 1475-1800 ze 

zbiorów polskich i niemieckich).

Ponadto, w roku sprawozdawczym, w odpowiedzi na złożony wniosek,

dotyczący projektu staży pt. Nowa organizacja biblioteki naukowej – wolny dostęp 

do zasobów bibliotecznych”, z puli Programów Mobilnych UE, w ramach Programu 

„Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, Biblioteka Uniwersytecka 

uzyskała grant (07-LdV/m07/k/PLM/140128) w wysokości 4.306 EUR na realizację 

2 miesięcznych staży dla dwóch pracowników BUWr. w Bibliotece Uniwersytetu 

Freie Universität Berlin.

Duża ilość czytelników z zagranicy korzystała ze zbiorów Biblioteki na 

miejscu, lub starała się o uzyskanie informacji o nich drogą korespondencyjną. 

Utrzymywało się duże zapotrzebowanie na kopie cyfrowe, mikrofilmy i inne kopie z 

posiadanych przez Bibliotekę zbiorów. 

Wymiana naukowa utrzymywana w formie stałych kontaktów (Biblioteka 

Narodowa w Pradze, Biblioteka Europejskiego Uniwersytetu we Frankfurcie n/O).

owocowała wyjazdami zagranicznymi pracowników BUWr. W roku 

sprawozdawczym dwie osoby: Tomasz Kalota i Marcin Szala wyjechali na tydzień 

do Biblioteki Narodowej w Pradze. 

Ponadto, swoje prace badawcze dotyczące historii Saksonii kontynuowała  

mgr Alicja Borys (Oddział Rękopisów), która odbyła 2-tygodniowy staż w Bibliotece 

Uniwersyteckiej w Lipsku. Dr Dariusz Przybytek uczestniczył w programie 
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badawczym  Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich, prowadzonym przez 

Herder Instytut w Marburgu.

W Oddziale Starych Druków kontynuowano następujące prace: 

„Rekonstrukcja biblioteki Karola Żerotina” (mgr M. Turowska), „Produkcja 

typograficzna wrocławskiej oficyny Baumanów z lat 1590-1617” (praca zespołowa), 

„Katalog druków śląskich XVI-XVIII w. ze zbiorów BUWr” (praca zespołowa). 

Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek zakładowych uczestniczyli 

też w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym trzynastokrotnie z 

referatami oraz sześciokrotnie z prezentacjami. Wydali szereg publikacji, z których 

znaczna część posiada charakter naukowy. 

XII. Działalność dydaktyczno-popularyzatorska

W roku sprawozdawczym zbiory specjalne były prezentowane 95 (w roku 

ubiegłym – 75) grupom wycieczkowym z kraju i kilkunastu indywidualnym 

gościom z zagranicy (łącznie ok. 780 osób; w roku ubiegłym 860 osób), dla których, 

zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przygotowano odpowiednie zestawy 

eksponatów z poszczególnych zbiorów. Były to przeważnie godzinne spotkania, w 

czasie których bibliotekarz omawiał wybrane eksponaty. Część spotkań dla 

studentów prowadzona była przez wykładowcę przedmiotu, lecz przy współudziale 

bibliotekarza. Interesowano się przede wszystkim zbiorami rękopisów oraz starych 

druków. Bibliotekę zwiedzili m.in.: Marta Torres Santo Domingo – dyrektor zbiorów 

historycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Madrycie, Werner Stephan – dyrektor 

Biblioteki Uniwersyteckiej w Stuttgarcie, działacze Duńskiego Klubu Bibliofilskiego. 

W zbiorach ogólnych przy ul. Szajnochy przyjęto 10 grup licealistów (210 

osób), dla których przygotowano lekcje biblioteczne oraz oprowadzono po obu 

budynkach Biblioteki 130 osób (studenci bibliotekoznawstwa z filii UMCS, 

bibliotekarze z Białegostoku, Stargardu Szczecińskiego, przewodnicy PTTK, 

młodzież szkolna z woj. dolnośląskiego).

W ramach X Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pracownicy oddziałów zbiorów 

specjalnych zrealizowali  5 tematów w formie prelekcji, wystaw i warsztatów.

Bibliotekę odwiedziło 1.096 osób. Największą frekwencję zyskała edukacyjna 

wystawa „Stanisław Wyspiański – reformator piękna w książce” przygotowana przez 

Oddział Informacji Naukowej (Anna Durska, Ewa Pitak). Swoją publiczność miały 

również prelekcje wzbogacone wystawami zbiorów i warsztaty: Bibliomania – różne 
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formy książki (Iwona Domowicz – Oddz. Bibliologiczny), Patykiem po wodzie pisane 

– technika powstawania papierów marmuryzowanych (Beata Stęszewska –

Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych), Polonia Wrocławska (1919-1945) 

(Gabinet Śląsko-Łużycki – Grzegorz Sobel, Jan Węgrowski, Sławomir Opasek), 

Biblioteka Cyfrowa i Biblioteka 2.0 (Tomasz Kalota – Pracownia Reprografii i 

Digitalizacji).

Warto też odnotować, że w roku sprawozdawczym społeczność akademicką 

UWr nadal informowano o problematyce i zbiorach bibliotecznych na łamach 

Przeglądu Uniwersyteckiego. Jak co roku wydano też Kalendarz BUWr na 2008 r. 

– wg koncepcji Aleksandry Król (Oddz. Zbiorów Graficznych). W roku 

sprawozdawczym wydano kolejną e-książkę w ramach Wydawnictwa BUWr  -

Ryszarda Czocha „Szkoły wyższe we Wrocławiu (1945-2005)”

W grudniu 2007 r. dokonano ogólnouczelnianej prezentacji Biblioteki 

Cyfrowej UWr, ze szczególnym uwzględnieniem zmian jakie zaszły w niej przez 

ostatni rok oraz scharakteryzowaniem jej nowych kolekcji specjalistycznych,

zwłaszcza  – Prawniczej Biblioteki Cyfrowej. 

Należy odnotować, że bardzo istotną funkcję promocyjną i marketingową 

pełni strona domowa BUWr, na której funkcjonuje serwis informacyjno-usługowy 

Biblioteki. Na witrynie zainstalowano nowy baner „Dezyderaty online”, stwarzający

użytkownikom możliwość aktywnego współdecydowania o kształcie kolekcji 

bibliotecznych (fizycznych i cyfrowych) oraz formie i zakresie usług świadczonych 

przez Bibliotekę.

Na witrynie internetowej Biblioteki zamieszczane są kolejne zdigitalizowane

katalogi kartkowe (na koniec 2007 r. było ich 8), wyposażone dodatkowo w 

rewersy elektroniczne, które pozwalają użytkownikom składać zdalnie zamówienia 

do czytelń Biblioteki oraz obsługiwać uruchomioną w roku ubiegłym usługę tzw. 

„digitalizacji na żądanie”.

W jesieni 2007 r. Biblioteka Uniwersytecka rozpoczęto prace nad 

przygotowaniem platformy e-learningu BUWr, opartej na pakiecie oprogramowania 

Open Source - Moodle. System zarządzania kursami wykorzystujący 

oprogramowanie Moodle był testowany przez pracowników Biblioteki i uznany 

został za odpowiedni dla potrzeb e-learningu w BUWr. Na platformie zamieszczone 

zostają trzy kursy: „Podstawy korzystania z BUWr” (obejmie: „Zapisy do BUWr” i 

„Korzystanie z katalogu komputerowego BUWr”); „Korzystanie z czasopism 
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elektronicznych” (uzupełniony Ćwiczeniami sprawdzającymi nabyte umiejętności) 

oraz „Konfiguracja Proxy”. Platforma e-learningu zostanie zamieszczona na witrynie 

BUWr w pierwszym kwartale 2008 r.

Pod koniec roku 2007 przystąpiono również do przygotowań związanych z 

wdrażaniem projektu Elektronicznej Czytelni (e-Czytelni), której uruchomienie  

planowane jest na rok 2008. 

XIII. Przechowywanie i kontrola zbiorów

Zbiory nowe (XIX i XX – wieczne) BUWr przechowywane są w magazynie 

głównym przy ul. Szajnochy, zbiory specjalne w magazynach poszczególnych 

oddziałów „Na Piasku”, natomiast zbiory zabezpieczone (nieopracowane) – w 

pomieszczeniach przy ul. Koszarowej.

W Oddziale Magazynów i Konserwacji Zbiorów, poza rutynowym działaniem

związanym z realizacją zamówień, tworzeniem rekordów egzemplarzy, konserwacją 

i oprawą zbiorów, podejmowane były prace w celu wygospodarowaniu wolnego 

miejsca na regałach. W minionym roku przyjęto i włączono na półki: 32.122 wol. 

nabytków (wydawnictwa zwarte i ciągłe) oraz 3.327 wol. w wyniku przeprowadzanej 

melioracji księgozbiorów specjalistycznych Biblioteki „Na Piasku” i księgozbiorów 

podręcznych oddziałów BUWr. Aby przyjęte wydawnictwa zostały umieszczone w 

ciągach sygnaturowych, pracownicy Oddziału przemieścili zbiory w obrębie 

sygnatur 950.000-1.460.000. W wyniku tego działania oraz przeprowadzonej 

selekcji skryptów udało się pozyskać 40 mb na nowości. W minionym roku zostały 

również uporządkowane zbiory przechowywane w magazynie przy ul. Koszarowej.

Kontynuowano prace mające na celu wydzielenie cymeliów ze zbiorów XIX- i XX-

wiecznych, które w nowym gmachu Biblioteki zostaną umieszczone w osobnym 

magazynie. Czteroosobowy zespół, powołany przez kierownika Oddziału, 

wytypował (wg wcześniej przygotowanych kryteriów) 8.463 woluminów (w tym 

3.666 wol. należących do kolekcji „Czocha”) - spośród 49.000 sygnatur. Zbiór ten 

zostaje poddany weryfikacji dokonanej przez pracowników merytorycznych (dr 

Iwona Bińkowska, mgr Ryszard Len) - przed ostatecznym ich zakwalifikowaniem do 

przyszłej kolekcji cymeliów.

W oddziałach zbiorów specjalnych „Na Piasku”, jak co roku, prowadzone były 

pomiary wilgotności i temperatury w magazynach. W ramach prac magazynowych 

odbywało się pieczętowanie zbiorów. Zabezpieczano zbiory bibułkami, 
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fascykułami i obwolutami. W Oddziale Starych Druków kontynuowano prace nad 

rozpoznaniem zagrzybionych materiałów zamkniętych w metalowych szafach. 

Podjęto działania zmierzające do znalezienia instytucji, która przeprowadziłaby 

stosowne badania starych druków – niestety, bez rezultatu. W miarę wolnego 

czasu odkurzano zbiory. Po zniszczeniu dachu przez wichurę w styczniu 2007 

codziennie prowadzono kontrolę sufitów w magazynach starych druków a 

dodatkowo regały ze zbiorami zostały zabezpieczone folią przed ewentualnymi 

przeciekami wody deszczowej.

W magazynie Oddziału Zbiorów Kartograficznych zaprowadzono ewidencję ruchu 

magazynowego.

W roku sprawozdawczym Sekcja Kontroli Zbiorów kontynuowała rozpoczęte 

skontra :

- w Oddziale Magazynów i Konserwacji Zbiorów – sprawdzono 50.500

sygnatur,

- w Oddziale Starych Druków – spisano 7.346 sygnatur; łącznie sprawdzono 

144.527 sygnatur,

W związku z odejściem na emeryturę pracownika odpowiedzialnego za zbiory, 

przeprowadzono skontrum w Oddziale Zbiorów Kartograficznych. Kontrolą zostały 

objęte zbiory specjalne oraz księgozbiór podręczny Oddziału,

- w Sekcji Wydawnictw Zagranicznych Oddziału Gromadzenia – sprawdzono 

757 tytułów (4.028 egz.) wydawnictw przeznaczonych do wymiany.

Kontynuowano prace związane z selekcją wydawnictw przekazanych przed 

kilkunastu laty w darze i zarejestrowanych w tymczasowej księdze inwentarzowej, a

przechowywanych w piwnicy Gabinetu Śląsko-Łużyckiego. Z ok. 6.000 wol. 

przekazano na makulaturę 4.221 wol. (dublety mało wartościowe i egzemplarze 

zniszczone). Pozostałe zbiory, wstępnie przeznaczone do włączenia do 

księgozbioru Biblioteki, zostały poddane odkażaniu a następnie wpisane do bazy 

komputerowej – sporządzono 565 opisów. 

W roku sprawozdawczym także inne oddziały Biblioteki, corocznym 

zwyczajem, przeprowadziły skontra własnych księgozbiorów. Oddział Magazynów i 

Konserwacji Zbiorów przeprowadził wyrywkowe skontrum wydawnictw zwartych, 

czasopism i skryptów, w wyniku którego odnaleziono 123 książek uznanych za 

braki i odnotowano 142 nowych braków. W wyniku skontrum księgozbioru skryptów 

połączonego z selekcją wycofano zdezaktualizowanych 3.134 wol. Oddział 
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Bibliologiczny skontrolował w sierpniu 2007 r. księgozbiór czytelni zbiorów 

specjalnych oraz ewidencję udostępniania w ubiegłym roku akademickim – nie 

stwierdzono żadnych braków. Oddział Udostępniania Zbiorów przeprowadził 

skontrum całości księgozbioru podręcznego czytelni głównej, w wyniku którego 

stwierdzono 2 braki względne.

XIV. Zabezpieczanie zbiorów

Zabezpieczania zbiorów dokonuje się przede wszystkim przez ich 

mikrofilmowanie i digitalizację. Jednym z ważniejszych zadań było napełnianie 

Biblioteki Cyfrowej UWr i archiwizacja materiałów bibliotecznych zdigitalizowanych 

do 2007r.

W r. 2007 w ramach mikrofilmowania zabezpieczającego dla potrzeb 

Biblioteki i na zewnątrz Pracownia Reprografii i Digitalizacji wykonała w godzinach 

etatowych 158.072 klatki mikrofilmów. W ramach projektu finansowanego przez 

Fundację Kronenberga wykonano 15.654 klatki. Ponadto wykonano 11.017,5 mb 

kopii diazo oraz 979,5 mb kopii srebrowej, 8.273 mb mikrofilmów 43.029 kopii 

kserograficznych oraz 5.426 kopii z mikroprintera. Wykonano 143.038 skanów oraz 

skopiowano 88.457 plików. Prace te zarchiwizowano na 413 płytach CD i 624

płytach DVD. Wykonano 48 reprodukcji (formę tę zdecydowanie zastępują tańsze 

skany powiększeń oryginału), 54 powiększeń różnego formatu. Podczas realizacji 

fotoreportaży podjęto 352 tematów zdjęciowych. 

W r. 2007 do księgi zamówień Pracowni Reprografii i Digitalizacji wpisano 

1.349 pozycji, w tym: 166 zamówień z zagranicy, 57 z UWr, 177 z różnych instytucji 

krajowych i 949 zamówień od osób prywatnych. Natomiast w ramach 

zabezpieczania zbiorów własnych wpisano do księgi inwentarzowej 593 jednostki

(w tym 83 dla Oddziału Rękopisów, 25 dla Gabinetu Śląsko – Łużyckiego,403 dla 

Oddziału Starych Druków, 73 dla Oddziału Zbiorów Muzycznych, 4 dla Czytelni 

Zbiorów Specjalnych, 3 dla Oddziału Magazynów i Konserwacji Zbiorów,1 dla 

Oddziału Informacji Naukowej, 1 dla Oddziału Opracowania Wydawnictw Ciągłych).

Działalność usługowa Pracowni przyniosła dochody w wysokości 78.733 PLN. (w r. 

2006–101.448 PLN).
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Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego (BCUWr).

Dużym przedsięwzięciem w 2007 r. było rozwijanie BCUWr. W ramach Pracowni   

Reprografii i Digitalizacji utworzono Sekcję Digitalizacji i Mediów Cyfrowych, która, 

wraz z informatykiem, zajmowała się techniczną stroną funkcjonowania BCUWr. 

Powołano Komisję ds. BCUWr, która opracowała kolejne wytyczne działania oraz e-

Poradnik redaktora zasobów cyfrowych (opublikowany w BCUWr i poddany 

konsultacji na forum Biblioteka 2.0). W spotkaniach poświęconych programowi 

dLibra, szkoleniu redaktorów, wypracowaniu wytycznych dla opisów zbiorów 

specjalnych wg atrybutów DublinCore uczestniczyli pracownicy z oddziałów: 

Rękopisów, Starych Druków, Oddziału Bibliologicznego, Zbiorów Muzycznych, 

Graficznych, Kartograficznych i Gabinetu Śląsko-Łużyckiego. Łącznie zespół liczy 

26 pracowników. W grudniu przygotowano uroczyste spotkanie poświęcone 

popularyzacji idei współtworzenia i rozwoju Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu 

Wrocławskiego. BCUWr udostępnia już ponad 10.000 obiektów cyfrowych 

(31.12.07: 10.226; 29.12.2006: 7.053). Bibliotekę Cyfrową odwiedziło ponad 

1.500.000 użytkowników Internetu (31.12.07: 1.560.000, 29.12.2006: 917.306);

W minionym roku nowymi partnerami BCUWr, dla których stworzono kolekcję „Zbiory 

Specjalistyczne”, zostali: Archiwum UWr, Muzeum UWr, Ogród Botaniczny UWr,

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.  Opublikowano współczesne periodyki 

promujące UWr oraz Dolny Śląsk: „Przegląd Uniwersytecki” (Biuro Promocji i 

Informacji UWr: redakcja), „Miesięcznik Miłośników Matematyki” (Wydział Matematyki 

i Informatyki UWr: redakcja), „Akademisches Kaleidoskop”, (Biuro Rektora: 

redakcja), „Spotkajmy się we Wrocławiu” (Wydawnictwo Barbara Folta) a także 

udostępniono pierwsze nagrania video (Prawnicza Biblioteka Cyfrowa) i dokument 

dźwiękowy („Spotkajmy się we Wrocławiu”). Wdrożono interfejsy dla użytkowników w 

językach obcych: angielskim, czeskim, francuskim i niemieckim. 

W odniesieniu do Biblioteki Cyfrowej UWr. od stycznia do grudnia 2007 r. 

zarejestrowano następujące dane statystyczne:

 3.100 -  liczba nowych publikacji cyfrowych;

 573.000 -  liczba osób, które odwiedziły  Bibliotekę Cyfrową UWr.

 ponad 190.000 wyszukiwań przeprowadzonych w BCUWr.;

 ponad 4.000.000 -  łączna liczba stron wygenerowanych w BCUWr.;

 95.000 -  łączna liczba wyświetlonych publikacji.
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Informacje dotyczące funkcjonowania BCUWr rozsyłane są użytkownikom poprzez 

Newsletter (grudzień 2007 r. ponad 1.400 subskrybentów);

XV. Konserwacja zbiorów

Konserwacja zbiorów prowadzona jest dla zbiorów nowych w Sekcji 

Konserwacji i w Introligatorni Oddziału Magazynów i Konserwacji Zbiorów, dla 

zbiorów specjalnych – w Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych „Na Piasku”. 

W roku sprawozdawczym finansowana była ona przede wszystkim ze środków 

własnych.

W Introligatorni oprawiono 5.554 wol. druków zwartych, czasopism i gazet (w 

r. 2006 – 4.327 wol.). Łączny koszt opraw i innych prac introligatorskich w 2006 r.

wyniósł 188.461 PLN (w r. 2006 – 231.105 PLN). Konserwacji poddano 5.083 wol. 

wydawnictw zwartych i ciągłych.

W komorze gazowej zdezynfekowano materiały biblioteczne ze zbiorów 

ogólnych i specjalnych – wykonano 52 wsady – 5.050 wol. wydawnictw nowych 

oraz zbiorów specjalnych.

W ramach prac konserwatorskich prowadzonych w Pracowni Konserwacji 

Zbiorów Specjalnych poddano konserwacji 403 wol. (w 2006 r. – 148 wol.), 148

luźnych głosów (w 2006 r. – 30), 15 map i 1 plan, 99 druków ulotnych, 1 grafikę i 2 

fotografie. Sporządzono 2 opisy dokumentacji konserwatorskiej. Przeprowadzono 

ocenę stanu zachowania wraz z wyceną zabiegów konserwatorskich dla 127 wol.

Wykonano 544 klatki analogowe oraz 449 cyfrowych dokumentacji fotograficznej 

oraz zarchiwizowano błony fotograficzne. Do wystaw przygotowano 10 wol. i 1 

grafikę. Powyższe prace zostały wycenione na kwotę 129.406 PLN (w 2006 r. –

106.230 PLN).

Dla potrzeb konserwatorskich wykonano 45 arkuszy papieru marmuryzowanego. 

Barwiono również japońskie papiery długowłókniste oraz przygotowano barwioną 

masę papierową do punktowych wypełnień.

W ramach praktycznej nauki zawodu (introligatorstwo) uczniowie 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych oprawili 1.727 wol. książek (w 2006 r. – 1.605 wol.), wykonali 1 

pudło. Powyższe prace wyceniono na kwotę 43.190 PLN.

Do całości prac wykonanych w Pracowni należy doliczyć koszt zużytych 
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materiałów w wysokości 8.735 PLN.

XVI. Komputeryzacja

Od 1 marca 2007 wraz z wejściem w życie nowego Regulaminu 

organizacyjnego systemu biblioteczno-informacyjnego UWr. (zarządzenie rektora 

UWr nr 28/2007) Samodzielna Sekcja ds. Komputeryzacji przekształciła się w 

Oddział Komputeryzacji. Od 1.08.07 z Oddziału Informacji Naukowej został 

dodatkowo do niego przesunięty mgr Marcin Jaworski.

W roku 2007 dokonano zakupów następującego sprzętu komputerowego:

Nazwa Ilość Kwota 
brutto*

Zestawy komputerowe i laptopy 42 122358,00
Serwery 2 35418,00
Drukarki 12 30740,00
UPS-y 5 11530,00
Inne drobne urządzenia (pamięci, dyski, słuchawki, switche, myszki 10768,02
Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, etykiety) 19532,29
Naprawa komputerów, drukarek, klimatyzacji 2400,96
RAZEM 232747,27

Na koniec roku 2007 na stanie Biblioteki znajdowały się 1.323 pozycje 

inwentarzowe, w tym 256 zestawów komputerowych (180 na Szajnochy, 76 na 

Piasku) i 110 drukarek (84 na Szajnochy, 26 na Piasku). 

W 2007 roku wymieniono niesprawne urządzenia sieciowe (huby i switche) na 

Piasku i na Szajnochy. Prowadzono monitorowanie sieci, konfigurowano ustawienia 

firewalla, optymalizowano połączenia sieciowe, kilkakrotnie usuwano ataki typu DoS 

powodowane przez zainfekowane wirusami komputery niektórych użytkowników. 

Na początku grudnia 2007 przeprowadzono readresację sieci na Piasku. 

Zamieniono internetowe adresy IP z publicznych na prywatne. Było to konieczne ze 

względu na zakup nowych komputerów na Piasek i brak adresów z puli publicznej, 

które można by tam przydzielić. Adresy prywatne obejmują znacznie większy 

zakres i nie powodują takich ograniczeń.

Pod koniec roku sprawozdawczego w Bibliotece działało 8 serwerów: 

- serwer obsługujący system biblioteczny Virtua – Po aktualizacji systemu Virtua do 

wersji 46.6 przeniesiono z niego Vectors iPortal (Chameleon) na osobny serwer. 

- serwer pocztowy – W połowie roku przeniesiono na niego ze starego serwera 
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pocztowego usługę DNS, w związku z czym stary serwer pocztowy został 

przeznaczony do likwidacji.

- serwer WWW oraz Biblioteki Cyfrowej w systemie dLibra. Na serwerze tym działa 

również serwer proxy Squid umożliwiający korzystanie pracownikom UWr. z 

płatnych serwisów licencjonowanych elektronicznych zasobów informacyjnych 

subskrybowanych przez Bibliotekę oraz system do zarządzania inwentarzem 

komputerów (Lansweeper). Pod koniec czerwca zainstalowano nową wersję 3.0 

systemu dLibra. W połowie roku zainstalowano na serwerze system Moodle do e-

learningu, Pod koniec roku serwer został wyposażony w dodatkowy procesor.

- serwer systemu Vectors iPortal (Chameleon) – system ten został przeniesiony z 

serwera Virtui na osobną maszynę (na stary serwer Virtui). Na tę samą maszynę 

został też przeniesiony system zapisów online.

- serwer Novell Netware – funkcjonują dwa serwery z systemem Novell Netware –

nowy i stary. Znajdują się na nich rozmaite bazy, z których korzystają głównie 

oddziały zbiorów specjalnych na Piasku. 

- serwer Windows NT - obsługuje wieżę CD-ROM, z której udostępniane są 

bibliografie narodowe.

- serwer Windows 2003 – służy jako składnica digitalizowanych materiałów 

(głównie katalogów kartkowych). Poza tym wykorzystywany jest do testowania 

oprogramowania działającego w środowisku serwerowym Windows. W roku 2007 

intensywnie testowano na nim system terminalowy Jetro. Oprócz tego testowano 

systemy autentykacji użytkowników LDAP oraz serwer Go-Global do udostępniania 

zdalnych aplikacji. Zainstalowano oprogramowanie do wirtualizacji VMware a na 

nim serwer Linux do testowania nowych wersji dLibry. W marcu zainstalowano na 

nim wersję 2.5 dLibry do testowania. We wrześniu uruchomiono na tym serwerze 

kontroler domeny (usługa Active Directory). Podłączono do niego około 40 

stanowisk. Praca w domenie znacząco zwiększa bezpieczeństwo, pozwala na 

łatwiejsze i szybsze rozwiązywanie problemów użytkowników oraz pozwala na 

zautomatyzowane instalowanie aplikacji. 

Jeśli chodzi o oprogramowanie – w 2007 r. zakupiono następujące 

oprogramowanie (z pominięciem wydatków na Virtuę):
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Nazwa Liczba 
licencji

Kwota 
brutto

Licencja systemu dLibra 3.0 1 5368,00
Inne oprogramowanie (dla Reprografii oraz licencje 
antywirusowe)

7125,56

RAZEM 12493,56

Na utrzymanie systemu Virtua (Virtua – maintenance) wydatkowano kwotę 

37009,70 USD (brutto). Ponadto, w roku 2007 dokonano aktualizacji systemu Virtua 

do wersji 46.6 (wrzesień), a  w bazie testowej testowano wersje 46.5, 46.6 oraz 

46.7. Wraz z migracją systemu zainstalowano na stacjach roboczych w BUWr. oraz 

w bibliotekach specjalistycznych nowego klienta systemu 46.6 (w sumie na około 

120 stanowiskach). 

Dodatkowo, wykonany został nowy system generowania statystyk z systemu Virtua.

Klienty Virtui zainstalowane w bib. 
specjalistycznych w 2007 r. 

Biblioteka Liczba klientów Virtui
Prawo 10
Chemia 4
Pedagogika 5
Psychologia 4
Nauki Społeczne 5
Historia 1
Bibliotekoznawstwo 1(w bibliotece) + 10 (w laboratorium)
Fizyka 1
Archeologia 1
Filologia Polska 5
Informatyka/Matematyka 1
RAZEM 48

Wraz z aktualizacją Virtui dokonano również aktualizacji systemu Vectors iPortal do 

wersji 46.6 oraz przeniesiono go na inny serwer. Opracowano nowy interfejs 

systemu wraz z grafiką oraz systemem pomocy. 

System zapisów, który dotąd opierał się na wersji 43.0 został również 

zaktualizowany do wersji 46.6. 

Kilkukrotnie wprowadzano zmiany do formularzy zapisów, utworzono nowe 

formularze (dla zapisujących się na kaucję). W roku sprawozdawczym poprzez 

Vectors iPortal do Biblioteki złożono niemal 180 tys. zamówień (rewersów 

elektronicznych).

Statystyka zamówień (rewersów) złożonych poprzez Vectors iPortal w Bibliotece
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Uniwersyteckiej:

Miesiąc Książki Skrypty Czytelnia Gł. Piasek RAZEM

Styczeń 12742 2357 1030 188 16317
Luty 12722 4131 772 107 17732
Marzec 18859 4287 1338 183 24667
Kwiecień 12181 1764 1127 193 15265
Maj 12154 1940 1370 226 15690
Czerwiec 9571 1669 1204 86 12530
Lipiec 9316 979 510 57 10862
Sierpień 0 0 0 0 0
Wrzesień 6898 1596 483 18 8995
Październik 19057 7204 1047 90 27398
Listopad 14146 2129 1142 158 17575
Grudzień 9860 1398 871 108 12237

Suma 137506 29454 10894 1414 179268

Ponadto, do końca roku kalendarzowego z możliwości zapisów online do 

Biblioteki skorzystało 6249 osób. Od nowego roku akademickiego zapisy online 

stały się powszechnie obowiązującą i jedyną formą zapisów do Biblioteki 

Uniwersyteckiej.

We wrześniu 2007 r. uruchomiono moduł zamawiania i drukowania rewersów w 

Bibliotece Instytutu Psychologii.

W ramach projektów programistycznych pracownicy Oddziału Komputerowego 

wykonali następujące prace:

 Baza Publikacji pracowników UWr. Wykonane prace:

 import publikacji Wydziału Chemii za rok 1994 i 1995,

 uzupełnienie formularzy o możliwość wprowadzania "impact factor",

 utworzenie środowiska pracy dla Wydziału Prawa,

 modyfikacja bazy publikacji UWr w związku ze zmianą struktury 

Uniwersytetu (Wydz. Nauk Biologicznych, Biotechnologii, Nauk o 

Ziemi i Kształtowania Środowiska),

 funkcja dopisywania czasopism do listy dla poszczególnych 

jednostek Uniwersytetu,

 modyfikacja interfejsu WWW (nowy ekran "Opis z parametrami",  

impact factor, oznaczenie prac recenzowanych, indeksowanie pola 

246,   wyświetlanie pola uwag 505),

 bieżąca aktualizacja bazy i detekcja błędów,
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 Prace nad interfejsem i funkcjonalnością internetowej nakładki na bazę 

Oddziału Starych Druków (w programie MAKWWW).

 Opracowanie inwentarza pocztówek dla Oddziału Zbiorów Graficznych.

 Opracowanie programu do wydruku kart katalogowych dla Sekcji Zbiorów  

Zabezpieczonych.

 Prace nad zmianami w bazie Oddziału Gromadzenia.

 Wspólna praca z Oddziałem Informacji nad Wirtualnym Przewodnikiem 

Użytkownika w systemie Moodle.

 Opracowanie kursu obsługi systemu Proxy w Moodle.

 Inwentarz Rękopisów – moduł wydruku.

 Inwentarz Reprografii – moduł raportów.

 Dalsze prace nad programem do kart katalogowych w Oddziale Muzycznym.

 Stworzenie (testowe) serwisu Dziedzictwo Śląska do prezentacji mapy 

zabytków piśmienniczych GSL (Silesiopedia)

 Stworzenie strony internetowej dla Indeksu Akcesji Rękopisów

 Opracowanie bazy danych usług Pracowni Reprograficznej.

 Udostępnienie w Internecie zdigitalizowanego katalogu księgozbioru 

podręcznego Oddziału Starych Druków.

 Udostępnienie w Internecie zdigitalizowanego katalogu alfabetycznego 

Oddziału Zbiorów Kartograficznych.

 Udostępnienie w Internecie zdigitalizowanego katalogu cząstkowego 

ekslibrisów.

 Opracowanie nowej wersji programu do prezentacji zeskanowanych 

katalogów kartkowych.

XVII. Uwagi końcowe

Rok 2007 był rokiem kontynuacji wielu wcześniej rozpoczętych zadań w ich 

dotychczasowej formie oraz okresem podejmowania i realizacji szeregu nowych 

przedsięwzięć, mających na celu usprawnienie funkcjonowania i unowocześnienie 

usług Biblioteki Uniwersyteckiej. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość 

realizacji nowych projektów, które pozwolą wykonać planowane zadania badawczo-

rozwojowe i przyczynią się do wzbogacenia Biblioteki w nowy sprzęt, głównie 

komputerowy i fotooptyczny. Zakupy wielu cennych i nowoczesnych urządzeń 
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wkomponowano bowiem we wnioski aplikacyjne.

Na bazie rozwiązań tworzonych w ramach serwisu informacyjno-usługowego, 

dostępnego poprzez witrynę internetową BUWr (Biblioteka Cyfrowa, Katalogi

komputerowe, katalogi zdigitalizowane, Wydawnictwo BUWr, pakiet usług online 

wraz ze sklepem internetowym i inne) wzbogaconych o systemy informacyjne i bazy 

danych powstałe w efekcie realizacji projektów badawczo-rozwojowych (Śląskie 

Archiwum Ikonograficzne oraz Interaktywna, multimedialna bibliografia Śląska...)

oraz europejskiego projektu (ENRICH) - planowane jest w przyszłości utworzenie 

zintegrowanego, spójnego systemu kompleksowej obsługi informacyjnej 

użytkowników.   Ponadto, w 2008 r. zostanie uruchomiona platforma e-learningu 

BUWr, która początkowo ma służyć szkoleniom i doskonaleniu umiejętności 

bibliotecznych przez użytkowników. Jednak z czasem, po wkomponowaniu jej w ww 

zintegrowany system informacyjny, ma szansę przyczynić się do stworzenia w 

przyszłości spójnej platformy wspierania e-learningu i distance learningu na Uczelni.

W 2008 r. planowane jest także uruchomienie Elektronicznej Czytelni (e-

Czytelni), która w obrębie budynków bibliotecznych pozwoli użytkownikom na

wygodny, bezkolizyjny dostęp do kopii cyfrowych najbardziej poczytnych i 

najczęściej poszukiwanych zbiorów dydaktycznych. 

Ponadto, Biblioteka zamierza rozpocząć skanowania największego katalogu 

alfabetycznego, liczącego ok. 2 mln kart, którego melioracja zakończona została w 

roku sprawozdawczym. Celem końcowym tego przedsięwzięcia jest digitalizacja i

strukturyzacja katalogu oraz jego wizualizacja w Internecie. Posadowienie 

zdigitalizowanego katalogu alfabetycznego na witrynie BUWr , obok innych już tam 

dostępnych katalogów (komputerowych i zdigitalizowanych), zapewni użytkownikom

zdalny dostęp do niemal kompletnej informacji na temat zawartości zbiorów 

Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Rok 2007 charakteryzował się wzrostem ilości obowiązków BUWr wobec 

bibliotek specjalistycznych (opracowanie centralne zbiorów, szkolenia, obsługa 

informatyczna w zakresie systemu VIRTUA itp.). i dowiódł wzrostu zainteresowania 

kolejnych bibliotek specjalistycznych włączaniem się we wspólny zintegrowany 

system biblioteczny oparty na oprogramowaniu VIRTUA, który od ponad 10 lat 

rozwija i promuje na Uczelni Biblioteka Uniwersytecka.

Warto odnotować także, że okres sprawozdawczy jest kolejnym rokiem 

zdecydowanego wzrostu zainteresowania użytkowników wykorzystywaniem 
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nowoczesnych form usług online oraz elektronicznych źródeł informacji. Tendencja 

ta utrzymuje się też w Bibliotece „Na Piasku”, gdzie zdecydowanie wzrosło 

udostępnianie mikroform i dokumentów elektronicznych. Jest to efekt 

systematycznie prowadzonego zabezpieczania zbiorów, które pozwala na

pozostawienie oryginałów dzieł w magazynach i udostępnianie użytkownikom - ich 

kopii.

Należy wyraźnie podkreślić, że aby rozwijać działalność biblioteczną na 

miarę XXI wieku, proponując użytkownikom (głównie: studentom i pracownikom 

naukowo-dydaktycznym) odpowiedniej jakości nowoczesne usługi – pracownicy 

Biblioteki zmuszeni są pracować na najwyższym, profesjonalnym poziomie, 

dokształcać się i ciągle poszerzać swe umiejętności i kompetencje. Niestety, jakość 

pracy i wysiłek tej grupy zawodowej nie przekłada się na odpowiednie zarobki.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH

ZA ROK 2007

I. Uwagi wstępne

W roku sprawozdawczym w uczelnianym systemie biblioteczno –

informacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego funkcjonowało 38 bibliotek, w tym: 5  

wydziałowych, 21 instytutowe, 4 katedralne, 2 zakładowe oraz  biblioteki:  Muzeum 

Przyrodniczego, Ogrodu Botanicznego, Studium Praktycznej Nauki Języków 

Obcych, Alliance Française, Biblioteka Brytyjska, Biblioteka Austriacka i Centrum 

Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willego Brandta.

Poza systemem organizacyjnym bibliotek istnieje również zbiór kartograficzny 

Instytutu Geograficznego. W statystykach wykazuje go Biblioteka Instytutu 

Geograficznego.

     

II. Sprawy organizacyjne

W związku ze zmianą Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego opracowany 

został Regulamin systemu biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

( Zarz. Nr 28/2007  Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 

roku).

Większość bibliotek specjalistycznych na jego podstawie opracowała własne 

regulaminy.  Po zaopiniowaniu przez dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej i 

zatwierdzeniu przez kierowników jednostek organizacyjnych regulaminy zostały 

wprowadzone  w życie.

W Bibliotece Wydziału  Prawa, Administracji i Ekonomii utworzono dwa oddziały: 

Oddział Gromadzenia i  Opracowania Zbiorów oraz Oddział Udostępniania i 

Informacji.

Przez cały 2006 i 2007 rok trwały  prace nad połączeniem Biblioteki Instytutu 

Matematycznego i Biblioteki Informatyki. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora 

Uniwersytetu nr 142/2006 z dnia 24.11.2006 utworzona została Biblioteka 

Wydziału Matematyki i Informatyki, z siedzibą w budynku Instytutu 

Matematycznego pl. Grunwaldzki 2/4. Nie ustalono dotychczas struktury 

organizacyjnej i zasad opracowania księgozbioru nowej Biblioteki. Brak także 

Regulaminu Biblioteki. 
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III. Kadry

W roku sprawozdawczym  w bibliotekach istniało 133 pełne etaty i trzy ½  

etatu  (w 2006 r. - 132 pełne etaty  biblioteczne i trzy ½ etatu). 

Przez Bibliotekę Uniwersytecką  opłacane były etaty  Biblioteki Austriackiej (1 etat) i 

Biblioteki Brytyjskiej (3 etaty).

Zmiany personalne  na kierowniczych stanowiskach nastąpiły w  Bibliotece Instytutu 

Historycznego, 

Kierownik Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki był zatrudniony do 31 

grudnia 2007 roku. 

W Bibliotece Katedry Etnologii czwarty raz, od 2004 roku, zmieniła się osoba 

prowadząca Bibliotekę.  

Kierownicy 9 bibliotek zgłaszają potrzebę zwiększenia ilości etatów, w tym: 

Biblioteka Psychologii o dwa etaty,  o jeden etat: Historia Sztuki, Archeologia, 

Kulturoznawstwo,  Genetyka i Mikrobiologia, Chemia, Austriacka, Etnologia ½ etatu, 

Muzeum Przyrodnicze ¼ etatu. Spowodowane jest to wzrastającą liczbą 

czytelników i potrzebą przeznaczania coraz większej ilości czasu na ich obsługę. 

Równocześnie zachodzi konieczność wydłużania czasu udostępniania zbiorów, 

poszerzania działalności biblioteczno - bibliograficznej, przyspieszania prac 

związanych z komputeryzacją  lub przygotowaniem się do niej, uporządkowania 

zaległych prac, przeprowadzania kontroli zbiorów w ustawowym terminie.

9 bibliotek prowadzi działalność z jednoosobową obsadą. W Bibliotece  Alliance 

Française bibliotekarz wspomagany jest przez pracownika naukowo-technicznego. 

Biblioteki: Archeologii, Etnologii, powinny pilnie otrzymać etaty. 

Bez etatów bibliotecznych pozostają 4 biblioteki. Biblioteki: Zakładu 

Meteorologii i Klimatologii,  Zakładu Fizjologii Zwierząt   prowadzone są przez 

pracowników naukowo-technicznych. Biblioteka Ogrodu Botanicznego zatrudnia 

bibliotekarza na pracach zleconych, a Biblioteka Antropologii na pół etatu .

Wyższe wykształcenie w bibliotekach specjalistycznych posiada większość 

pracowników. Wielu  pracowników ma ukończone studia podyplomowe 

bibliotekarskie, wszyscy starsi bibliotekarze i kustosze odbyli  praktyki zawodowe. 

Wśród zatrudnionych jest  8 bibliotekarzy dyplomowanych i 4  doktorów. 

Ustalenie dokładnych danych dotyczących spraw personalnych (wykształcenia, 

uposażenia, awansów) jest niemożliwe z uwagi na ochronę danych osobowych. 
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Dane nadsyłane przez biblioteki są dobrowolne, nie zawsze systematyczne. 

IV. Wydatki

W porównaniu do 2006 roku - zwiększyła się kwota wydatkowana na  zakup 

wydawnictw zwartych, zbiorów specjalnych, sprzętu komputerowego, programów,

oprawy introligatorskie i mebli.  Natomiast zmniejszyła się suma wydanych 

pieniędzy na zakup  wydawnictw ciągłych, kart katalogowych, ekslibrisów, kodów 

kreskowych, materiałów biurowych i materiałów do kserowania.

Na potrzeby bibliotek w roku sprawozdawczym wydano następujące kwoty :

Rodzaj wydatków Wydatki [w zł]             

2007 r.

Wydatki [w zł]

2006 r.

Różnica [w zł]

wydawnictwa zwarte 821.763 653.754 więcej  o   168.009 

wydawnictwa ciągłe 1.681.701* 1.983.532 mniej  o    301.831

zbiory specjalne 12.868 12.537 więcej o          331

oprawa 75.186             55.751 więcej o      19.435

inne 374.248 374.925 mniej  o           677

komputery, programy 119.387             74.174 więcej        45.213      

meble 162.914 72.818 więcej o     90.096

* bez wydatków Biblioteki Instytutu Matematycznego

Wartość księgozbioru i  wydatki na cele biblioteczne są wyższe  o kwotę  darów i 

wymiany.

Większość bibliotek  sygnalizuje posiadanie zbyt małych funduszy na swoją 

działalność i powiększanie zbiorów. Niewystarczające limity zakupów, w stosunku 

do zapotrzebowania, nie są w stanie sprostać rosnącemu niezadowoleniu 

studentów,  zwłaszcza zaocznych, którzy mają szczególnie utrudniony dostęp do 

literatury  fachowej.

V. Stan zbiorów

Księgozbiór opracowany w bibliotekach w 2007 roku liczył 1.532.541 

jednostek inwentarzowych,  w  tym: wydawnictwa  zwarte 1.137.028 wol., 

wydawnictwa  ciągłe 12.400 tytułów  (338.500 woluminów), zbiory specjalne 57.003 

jednostek inwentarzowych.

W porównaniu z rokiem 2006 do bibliotek wpłynęło więcej dzieł i woluminów 
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wydawnictw zwartych,  woluminów wydawnictw ciągłych i jednostek 

inwentarzowych zbiorów specjalnych.

W Bibliotece Instytutu Filologii Klasycznej  została zakończona akcja przekazywania 

starodruków, znajdujących się w Instytucie - do Biblioteki Uniwersyteckiej „Na 

Piasku”.

Oprócz księgozbioru, który jest własnością Uniwersytetu, biblioteki posiadają 

zbiory towarzystw  naukowych i PAN: Biblioteka Instytutu Geograficznego -

księgozbiór Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2.079  wol. wydawnictw 

zwartych, 15.175  wol. czasopism,  2.717 jedn. inwentarzowych: map i atlasów),  

Biblioteka Instytutu Matematycznego - depozyt PAN ( 3.762 wol. wydawnictw 

zwartych i 100 tyt. czasopism bieżących), Biblioteka Muzeum Przyrodniczego -

depozyt Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (7.410  wol. czasopism).

W 2007 roku księgozbiór Biblioteki Wydziału Prawa przekroczył 195 tys. 

jedn. inwentarzowych, w Bibliotece Instytutu Historycznego  143  tys., w Bibliotece 

Instytutu Filologii Polskiej 134 tys.  i w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych –

liczy  prawie 112 tys. jedn. inwentarzowych.

W siedmiu bibliotekach zbiory nie przekroczyły 10 tys. jedn. inwentarzowych.

VI. Gromadzenie

Gromadzenie księgozbiorów w dużej mierze opierało się o zakup krajowy i 

zagraniczny.

Dary i wymiana prowadzone bezpośrednio przez biblioteki specjalistyczne i przez 

Bibliotekę Uniwersytecką  stanowią  mniejszą część zbiorów.

Jak sygnalizują biblioteki zmniejsza się bardzo liczba cennych darów 

przekazywanych przez  ambasady, rośnie liczba darczyńców prywatnych i 

instytucjonalnych, którzy przekazują księgozbiory, nie zawsze wartościowe. 

Biblioteki i inne instytucje, zwłaszcza zagraniczne, selekcjonują swoje księgozbiory 

w formie drukowanej i przekazują je polskim bibliotekom. 

Z powodu braku miejsca i możliwości opracowania darów, stanowi to problem dla 

obdarowanych bibliotek. 

Łącznie w bibliotekach specjalistycznych - wymiana krajowa i zagraniczna, 

egzemplarz obowiązkowy, dary  krajowe i zagraniczne – liczyły 9.141 wol. 

wydawnictw zwartych i 2.709 wol. wydawnictw ciągłych ( w 2006 odpowiednio 8.589  

wol. wyd. zwartych i  2.604 wol.  ciągłych)
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Księgozbiór pochodzący z kupna liczył 13.303 wol. wydawnictw zwartych i 

3.195 wol. wydawnictw ciągłych (odpowiednio w 2006r. 10.977 wol. wyd. zwartych i 

3.602 wol. wyd. ciągłych).  

Wśród zbiorów  specjalnych przybyło 1.179 jednostek  inwentarzowych. Są 

to:  zbiory kartograficzne,  mikroformy,  materiały audiowizualne, dokumenty 

elektroniczne, publikacje i raporty obserwatoriów, kserokopie, prace magisterskie i 

doktorskie. 

Stopniowo biblioteki odchodzą od gromadzenia prac magisterskich i ograniczają się 

do prowadzenia ich katalogów. Obowiązek gromadzenia prac magisterskich 

spoczywa na Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wobec stale rosnącej liczby użytkowników, podręczniki stanowią w wielu 

bibliotekach coraz większy  problem. Liczba podręczników jest zbyt mała w 

stosunku do potrzeb a  z powodu braku funduszy nie można kupić ich więcej. 

Niektóre biblioteki zakładowe sygnalizują potrzebę kupienia wybranych 

podręczników w Oddziale Gromadzenia Biblioteki Uniwersyteckiej. Część bibliotek 

przejęła skrypty wyselekcjonowane w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Dobrym rozwiązaniem jest Biblioteka Cyfrowa. Biblioteka  Wydziału Prawa 

umieściła już 25 pozycji w Prawniczej Bibliotece Cyfrowej

VII. Opracowanie.

Biblioteka Uniwersytecka opracowała centralnie wydawnictwa zwarte 

(bieżące nabytki) dla 28 bibliotek specjalistycznych. 

W 2007 roku do centralnego opracowania została włączona Biblioteka Instytutu 

Informatyki. 

Centralne opracowanie obejmuje katalogowanie tradycyjne, pełne opracowanie 

komputerowe oraz ewidencję nowych nabytków i opracowanie techniczne. 

Spośród wszystkich bibliotek sieci objętych centralnym opracowaniem dla ponad 

50% bibliotek opracowanie zbiorów odbywa się w całości w Bibliotece 

Uniwersyteckiej, pozostałe biblioteki - w większym lub mniejszym stopniu  - część 

swoich nowych nabytków opracowują we własnym zakresie (dotyczy to jednak tylko 

opracowania tradycyjnego, na kartach katalogowych). I w tym przypadku proporcje 

zmieniają się z roku na rok na rzecz centralnego opracowania - zwłaszcza 

komputerowego.

Dwie Biblioteki: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Chemii  w 
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szerokim zakresie współuczestniczą w tworzeniu katalogu komputerowego w 

systemie VIRTUA – samodzielnie tworzą rekordy kartoteki haseł wzorcowych, 

bibliograficzne, zasobu i rekordy egzemplarza.

Poza centralnym opracowaniem, a  tym samym poza katalogiem 

komputerowym VIRTUA,  pozostają biblioteki: Filologii Angielskiej, Astronomii, 

Instytutu Matematycznego,  Fizjologii Zwierząt oraz 3 biblioteki posiadające inne 

oprogramowanie do komputerowego opracowania księgozbioru (Biblioteka 

Brytyjska, CSNiE im.W.Brandta, Biblioteka Ośrodka Alliance Francaise).

Łącznie w 2007 r. biblioteki opracowały: 9247 dzieł w 10.843 wol.

wydawnictw zwartych (w 2006 r. odpowiednio 10.369  dzieł w 11.080 wol. wyd. 

zwartych)  

Dodatkowo biblioteki przekatalogowały 3.140 dzieł w 3135 wol. wydawnictw

zwartych, 48 tytułów czasopism w 298 wol.(odpowiednio w 2006 r. 2.449 dzieł w 

3.491 wol. wydawnictw zwartych,  41 tytułów czasopism w 350 woluminach i 4 

jednostki inw. zbiorów specjalnych).  

Wydawnictwa ciągłe i zbiory specjalne biblioteki w całości opracowują same. 

W roku 2007 biblioteki opracowały  2.171  tytułów czasopism w 5.904 wol.   Zbiorów 

specjalnych opracowano 1.179  jedn. inwentarzowych. 

Nieopracowane  zbiory zabezpieczone znajdują się w  5 bibliotekach: w 

Bibliotece   Filologii  Klasycznej 5.401 wol.,  w Bibliotece  Klimatologii i Meteorologii 

-100 wol. wydawnictw zwartych, 200 tytułów czasopism  oraz kilka  tysięcy odbitek,

w Bibliotece Zoologii – ok. 2.000 wol. wydawnictw zwartych, ok.78 tytułów 

czasopism, w  Bibliotece Filologii Germańskiej 620 wol. druków  zwartych. Łącznie

8.121 wol. druków  zwartych,  278  tytułów czasopism 331 wol. i  kilka  tys. odbitek.

W 8 bibliotekach nieopracowane są dary, w tym:  5.115 wol. wydawnictw 

zwartych, 1.130 tyt. czasopism w 2.325 wol.  

Komputerowe opracowanie zbiorów w przypadku  bibliotek objętych 

centralnym opracowaniem w całości odbywa się w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Z roku na rok rozszerza się współpraca i współudział bibliotek w zakresie tworzenia 

katalogu komputerowego w systemie VIRTUA. 

Dziesięć bibliotek we własnym zakresie tworzy rekordy egzemplarza  pozycji, dla 

których już istnieją rekordy bibliograficzne w bazie BUWr.: Biblioteka Instytutu 

Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa utworzyła 141 rekordów egzemplarza, 

Biblioteka Filologii Polskiej – 162 rekordy,  Biblioteka Instytutu Historycznego – 850 
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rekordów, Biblioteka Instytutu Pedagogiki – 628 rekordów, Biblioteka Instytutu 

Psychologii – 1.456 rekordów,  Biblioteka Instytutu Archeologii – 807 rekordów, 

Biblioteka  Informatyki  - 2.093 rekordy, Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych –

2.504 rekordy, Biblioteka Wydziału Chemii –1.140 rekordów, Biblioteka Wydziału 

Prawa – 7.120 rekordów dla wydawnictw zwartych i 153 dla wydawnictw ciągłych.  

Razem biblioteki wprowadziły do bazy 16.901 rekordów egzemplarza dla 

wydawnictw zwartych i  153 dla wydawnictw ciągłych.

Według innego systemu komputerowego opracowywały  swoje zbiory: 

Biblioteka Brytyjska  w systemie ALICE,  Biblioteka Ośrodka Alliance Française  w 

systemie BCDI 3 Resau,   Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich w 

systemie Sowa.

Biblioteki cenią sobie centralne opracowanie zbiorów przez Bibliotekę 

Uniwersytecką i zdają  sprawę z tego, jak bardzo odciąża je ono przy  wykonywaniu 

codziennych prac bibliotecznych. Kierownicy bibliotek specjalistycznych opowiadają 

się za utrzymaniem tej formy opracowania, a wiele bibliotek stara się o fundusze na 

retrospektywne komputerowe opracowanie swych księgozbiorów przez 

pracowników BU.

VIII. Katalogi

Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej jest także katalogiem 

centralnym zbiorów bibliotek specjalistycznych. W 2007 roku do katalogu 

komputerowego wprowadzono opisy wydawnictw zwartych z 28 bibliotek 

specjalistycznych objętych centralnym opracowaniem oraz opisy wydawnictw 

zwartych z Biblioteki Wydziału Prawa, Wydziału Chemii i Instytutu Historycznego.

Katalogi alfabetyczne kartkowe posiadają wszystkie biblioteki oprócz Biblioteki 

Dziennikarstwa, Brytyjskiej  i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich, które 

posiadają tylko katalog komputerowy.

W czterech bibliotekach nie ma katalogu rzeczowego. W przypadku niedużego 

księgozbioru brak katalogu rzeczowego nie jest  uciążliwy dla czytelników.  

W Bibliotece Uniwersyteckiej znajduje się kartkowy Katalog Centralny 

Bibliotek Specjalistycznych.  Katalog  uzupełniany jest przez biblioteki 

specjalistyczne kartami nowych  nabytków opracowywanych we własnym zakresie 

lub kartami   przekatalogowywanych  księgozbiorów. 

Od 1.06.2000 r.  Oddział Opracowania Biblioteki Uniwersyteckiej nie tworzy kart do 
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katalogu centralnego bibliotek specjalistycznych dla książek, których rekordy 

bibliograficzne znajdują się w katalogu komputerowym.

Biblioteki, które same opracowują księgozbiory - przekazały do Katalogu 

Centralnego  3.601  kart wydawnictw zwartych i 1.838 kart do katalogu czasopism. 

Do katalogów własnych biblioteki włączyły łącznie 68.032  karty.

Konieczne jest przeprowadzenie melioracji katalogów przez wszystkie 

biblioteki, jednakże w obecnej sytuacji etatowej jest to trudne do zrealizowania. 

Gruntowną meliorację katalogów planują biblioteki  zainteresowane skanowaniem 

własnych katalogów kartkowych, które w przyszłości będzie mogła  wykonywać 

Biblioteka Uniwersytecka. Do skanowania katalogu kartkowego przymierza się 

Biblioteka Instytutu Biologii Roślin.  

Melioracja Centralnego Katalogu Wydawnictw Zwartych, która była rozpoczęta 

przez biblioteki specjalistyczne w latach ubiegłych, została zaniechana z powodu 

piętrzących się obowiązków i zbyt małej, w wielu bibliotekach, obsady. 

  

IX. Udostępnianie

Zakłócenia w udostępnianiu  spowodowane były przeprowadzkami

(Biblioteka Studium Języków Obcych, Alliance Francaise),  remontami bibliotek   

(m.in. w Bibliotekach: Instytutu  Historii Sztuki, Zoologii, Wydziału Matematyki i 

Informatyki),  pracami skontrowymi,   zmniejszonym stanem obsady, absencją 

pracowników.

Liczba godzin otwarcia czytelń w bibliotekach wynosiła 1550,5 w tygodniu (w 2006 

r. 1.631,5),  a wypożyczalniach 1.314  w tygodniu (w 2006 r. 1.370,5).

Z uwagi na potrzeby czytelników, zwłaszcza zaocznych, już 7 bibliotek ma  

czytelnie czynne w niedziele, w ciągu roku akademickiego, lub tylko podczas sesji 

i zjazdów studentów zaocznych. Liczne biblioteki pracują również w soboty. Za 

przepracowane soboty i niedziele pracownicy dyżurujący otrzymują ekwiwalent 

pieniężny lub inny wolny dzień od pracy.

Liczba odwiedzin w czytelniach wynosiła 460.678  (w 2006 r.491.690)  i 

zmniejszyła się o 31.012, w stosunku do 2006 roku. Udostępniono w nich 

954.989 jednostek inwentarzowych (w 2006 r. - 1.126.072  jed. inw.), mniej  o 

171.083  jedn. inw. w stosunku do roku ubiegłego. Księgozbiory podręczne w 

bibliotekach liczyły łącznie 129.583 wol. W kilku bibliotekach  czytelnicy mają wolny  

dostęp do półek.   
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W niektórych bibliotekach, w pomieszczeniach z księgozbiorem odbywają się 

zajęcia, zebrania, wykłady.   Wiąże się to z koniecznością większego nadzoru ze 

strony bibliotekarzy i częstszej kontroli zbiorów.

Biblioteki sygnalizują niewystarczającą liczbę miejsc w czytelniach.  Ogółem, 

w czytelniach było 1.441 miejsc (w 2006 r.1.489 miejsca),  ubyło 48 miejsc. 

Kilka bibliotek nie posiada oddzielnych pomieszczeń na czytelnie. 

Księgozbiór udostępnia się w pokojach asystentów lub salach wykładowych 

           (w Bibliotekach: Filologii Klasycznej, Etnologii,  Astronomii).

W wypożyczalniach  zarejestrowano 53.602 czytelników (w 2006 r.- 53.416)

Przybyło 7.886 czytelników, ubyło 7.700  czytelników. W Bibliotece Wydziału 

Prawa, Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Społecznych, Instytutu Pedagogiki, 

Instytutu Psychologii  funkcjonuje  komputerowe wypożyczanie wydawnictw 

zwartych. Inne biblioteki przygotowują się do komputerowego udostępniania.

Wypożyczono na zewnątrz 338.531 jednostek inwentarzowych (w 2006 r. 338.062 

jedn. inw.) - wzrost o 469 jedn. inw.

Biblioteki prowadzą również wypożyczenia międzybiblioteczne. 

Do bibliotek krajowych wypożyczono 1.104 wol., w tym przez Bibliotekę 

Uniwersytecką – 393 wol.  Do bibliotek zagranicznych   nie wypożyczono żadnych 

zbiorów. Z bibliotek krajowych wypożyczono   400 wol.,   w tym 16 wol. przez BU.  Z 

bibliotek zagranicznych 119 wol.,   w tym 102 wol. przez BU.     

Przesyłanie rewersów i  zamawianych materiałów  przez Bibliotekę Uniwersytecką 

pocztą znacznie  wydłużało czas oczekiwania czytelnika na zamawiane materiały.   

Wprowadzenie przez Bibliotekę Uniwersytecką elektronicznych formularzy 

wypożyczeń międzybibliotecznych i wysyłanie ich drogą elektroniczną do bibliotek 

krajowych i zagranicznych znacznie przyspieszyło  czas oczekiwania i zmniejszyło 

koszta.

Nowy regulamin Biblioteki Uniwersyteckiej dopuszcza możliwość samodzielnego 

prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych przez biblioteki specjalistyczne.

Liczba zamówień do czytelń  wynosiła 1.028.867, do wypożyczalni –

462.480.  W wielu bibliotekach liczba zamówień jest równa udostępnionym 

jednostkom inwentarzowym,  z uwagi na specyficzny sposób zamawiania książek 

przez czytelników w bibliotekach specjalistycznych. Najczęściej są to zamówienia 

ustne lub na kartkach. Rewers wypełnia się po otrzymaniu książki.

Odnotować należy spadek  odwiedzin w czytelniach i zmniejszenie się  liczby
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udostępnionych woluminów.  Natomiast w porównaniu do ubiegłego roku 

zwiększyła się  liczba książek wypożyczonych na zewnątrz.

Zmiany powodowane są zbyt małą liczbą podręczników,  masowym kopiowaniem 

materiałów bibliotecznych na kserografach,  zamykaniem bibliotek na czas: kontroli 

księgozbioru, remontu, przeprowadzki oraz zmniejszoną obsadą personalną (co 

pociągało za sobą  skracanie godzin udostępniania), ograniczeniem wypożyczeń 

tylko do czytelników własnego kierunku. 

Z bibliotek  systemu biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu 

Wrocławskiego korzystają  nie tylko studenci i pracownicy danej jednostki 

organizacyjnej, ale w coraz większym zakresie innych kierunków uniwersyteckich -  

innych uczelni Wrocławia i innych miast. Do czytelników bibliotek specjalistycznych 

zaliczyć trzeba studentów szkół prywatnych. Coraz częściej z bibliotek korzystają 

uczniowie szkół ogólnokształcących i gimnazjalnych.

Zasadniczą przyczyną tej sytuacji jest, między innymi, to że o zbiorach bibliotek 

czytelnicy dowiadują się z katalogów online, a strona internetowa Biblioteki 

Uniwersyteckiej www.bu.uni.wroc.pl łatwo doprowadza do danej biblioteki

specjalistycznej.

X. Działalność informacyjna.

W roku sprawozdawczym biblioteki udzieliły 82.738 ustnych informacji  

biblioteczno - bibliograficznych,  (12 bibliotek na 38) nie prowadzi takiej statystyki), 

228  pisemnych krajowych i  6 zagranicznych.

Biblioteki udzielały pomocy czytelnikom przy poszukiwaniach 

bibliograficznych, informowały o aktualnych bazach danych, sposobach korzystania 

z nowych baz dostępnych w Internecie.

Biblioteki nadsyłają informacje, a zwłaszcza uzupełniają wykazy czasopism, które 

znajdują się na stronie WWW Biblioteki Uniwersyteckiej i w komputerowym 

Katalogu Czasopism Bibliotek Specjalistycznych.  

Kilkanaście  bibliotek jest na stronie WWW uwidocznione dodatkowo przy 

jednostce macierzystej lub posiada własną stronę.

Wiele bibliotek sporządza: wykazy nowości, wykazy zawartości najbardziej 

poczytnych czasopism (Biblioteka Wydziału Prawa,  Filologii Romańskiej, Biblioteka 

Instytutu Historycznego, Biologii Roślin), bibliograficzne zestawienia publikacji 

pracowników instytutu (Biblioteka: Wydziału Chemii, Wydziału Biotechnologii, 
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Instytutu Historycznego, Instytutu Historii  Sztuki, Instytutu  Zoologii ),  bibliografie 

prac  magisterskich,  doktorskich  i  habilitacyjnych.

Biblioteki, które mają na to warunki lokalowe, prowadzą ekspozycję nowości 

wydawniczych.

Dokumentację publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego 

prowadziło 18 bibliotek, które wypełniły 5.602 formularzy wpisowych online do Bazy 

Publikacji Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

Od 2005 roku wprowadzone zostały, przygotowane przez Bibliotekę 

Uniwersytecką,  elektroniczne formularze wpisowe, typu online, umożliwiające 

bezpośrednie przekazywanie danych bibliograficznych z jednostek organizacyjnych 

do Bazy Publikacji Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pracownicy bibliotek specjalistycznych byli szkoleni w Sekcji Prac Bibliograficzno -

Dokumentacyjnych w  wypełnianiu formularzy wpisowych do Bazy Publikacji 

Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. 

XI. Komputeryzacja 

Ogółem w bibliotekach jest 288 komputerów,  w tym z dostępem do 

Internetu: dla pracowników – 118,  a dla czytelników - 158. 

W 2007 roku przybyły  22 komputery.   Czytelnicy mogą również korzystać z 

Internetu w pracowniach komputerowych, które znajdują się w jednostkach 

organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W kilku bibliotekach jest możliwość 

korzystania z Internetu bezprzewodowego.      

Komputery wykorzystywane są do: komputerowego opracowywania 

księgozbiorów, zamawiania książek z Biblioteki Uniwersyteckiej i Biblioteki 

Politechniki, komputerowego wypożyczania wydawnictw zwartych (Biblioteka 

Wydziału Prawa, Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Społecznych i Instytutu 

Pedagogiki, Psychologii),  przeglądania zasobów internetowych i katalogów online 

bibliotek, wykonywania prac edytorskich,  przeglądania ofert wydawniczych, a także 

do  prowadzenia: wymiany i wypożyczeń międzybibliotecznych,  kartotek 

czytelników,  kartotek z dokumentacją publikacji pracowników, poszukiwania w 

Przewodniku Bibliograficznym i Bibliografii Zawartości Czasopism, opracowywania 

bibliografii itp. 

Biblioteki współpracują z Biblioteką Uniwersytecką w komputerowym opracowaniu 

własnych księgozbiorów.
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XII. Kontrola i selekcja księgozbiorów

Skontrum księgozbioru  w bibliotekach, zgodnie z  Zarządzeniem Ministra 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  przeprowadza się obowiązkowo co 10 lat, a w 

szczególnych przypadkach częściej.

Inwentaryzację księgozbioru w 2007 roku przeprowadziła Biblioteka Instytutu 

Historycznego. Związane to było z odejściem na emeryturę Kierownika Biblioteki.  

Na szczególną uwagę zasługuje skontrum w Bibliotece Wydziału Prawa. Na 20.251 

wol. w Czytelni Głównej ujawniono 11 braków względnych i na 15.000 wol. 

wydawnictw zwartych ujawniono 4 wol. braków względnych. 

Niektóre biblioteki nie przeprowadziły planowanej inwentaryzacji lub nie sporządziły 

protokołów w terminie ustawowym z powodu: remontów,  przemieszczania 

księgozbiorów, przeprowadzanych selekcji, zmian personalnych i absencji 

chorobowej pracowników.  

Selekcje księgozbiorów biblioteki przeprowadzają ze względu na brak 

miejsca na nowe nabytki, przemieszczanie księgozbiorów do innych obiektów 

(Biblioteka  Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Filologii Romańskiej), 

łączenia bibliotek (Biblioteka Matematyki i Informatyki). 

Selekcje obejmują materiały zaczytane, nieaktualne i nieprzydatne w 

procesie naukowo-dydaktycznym w danej jednostce organizacyjnej. W 2007 roku w 

bibliotekach specjalistycznych selekcja dotyczyła wydawnictw zwartych. Wyłączony  

ze zbiorów księgozbiór był przekazywany: Bibliotece Uniwersyteckiej,  innym 

bibliotekom, czytelnikom  lub na makulaturę.

W roku sprawozdawczym selekcję przeprowadziło 9 bibliotek. Łącznie 

wyselekcjonowano 9.879  wol. wydawnictw zwartych i w tym: do Biblioteki 

Uniwersyteckiej przekazano: 213 wol. wydawnictw zwartych. Wielką selekcję 

księgozbioru przeprowadzała Biblioteka Filologii Romańskiej, Filologii Germańskiej, 

Wydziału Nauk Społecznych,  Psychologii, Biblioteka Ośrodka Alliance Francaise, 

Zoologii, Geografii.

Biblioteki   porządkują również rewersy na książki nie zwrócone przez 

czytelników. Pozycji tych nie można odzyskać z powodu: zgonu, wyjazdu za 

granicę, rozwiązania umowy o pracę bez rozliczenia z biblioteką, zmiany adresu 

czytelnika. 
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XIII. Oprawa i konserwacja zbiorów 

Potrzeby bibliotek w tym zakresie są bardzo duże, lecz  koszty oprawy 

niejednokrotnie przekraczają wartość książki i możliwości płatnicze bibliotek. Na zły 

stan księgozbiorów wpływają m.in. niesprzyjające warunki ich przechowywania, 

przegrzane lub zawilgocone pomieszczenia.

Szeroko stosowane kserowanie powoduje również niszczenie książek.  

Księgozbiory odkurzane są sporadycznie, najczęściej  przez bibliotekarzy,  w miarę 

możliwości czasowych. Niektóre prace konserwatorskie biblioteki wykonują we 

własnym zakresie. W roku sprawozdawczym koszty oprawy księgozbiorów 22 

bibliotek  wyniosły łącznie 75.186 PLN, i zwiększyły się o 19.435 PLN w stosunku 

do roku 2006.

XIV. Lokale, remonty, przeprowadzki

Łączna powierzchnia  użytkowa w bibliotekach wynosiła 11.515 m2. 

Biblioteka Studium Języków Obcych została przeniesiona do pomieszczeń 

po Instytucie Informatyki.   W Bibliotece Instytutu Matematycznego trwa remont i 

adaptacja pomieszczeń, w których mieszczą się połączone księgozbiory 

Matematyki i Informatyki. Powierzchnia ich jest mniejsza o 110 m2 niż w roku 2006.

3 biblioteki nie mają samodzielnych pomieszczeń (Filologia Klasyczna,  

Etnologia, Fizjologia Zwierząt),  księgozbiór znajduje się w pokojach pracowników 

naukowych i na korytarzach. 

Większość bibliotek nie posiada rezerw na nowe nabytki.  

Osobnym problemem jest brak oddzielnych pomieszczeń na  czytelnie  i 

wypożyczalnie. W wielu bibliotekach obie funkcje pełni jedno pomieszczenie. 

Często niezadowalające są  warunki pracy bibliotekarzy, stanowiska pracy wielu z 

nich mieszczą się  w magazynach i brak jest pomieszczeń  socjalnych.

Remont  pomieszczeń bibliotecznych przeprowadzony został w   Bibliotece  

Historii Sztuki, Zoologii. 

XV. Wyposażenie techniczne      

Wyposażenie techniczne  w bibliotekach unowocześnia się.  Z roku na rok 

przybywa sprzętu komputerowego, elektrycznych maszyn do pisania z pamięcią,   

kserokopiarek - zwłaszcza przeznaczonych do użytku wewnętrznego – które 
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również ułatwiają pracę. 

W 2007 roku na wyposażeniu bibliotek było 288 komputerów,  24 kserografy  i 37 

czytników.

Problemem dla niektórych bibliotek staje się przestarzały sprzęt 

komputerowy, nadal brakuje programów komputerowych i przeszkolonych 

pracowników. Wiele bibliotek w dalszym ciągu posiada  skromne i przestarzałe 

wyposażenie.

XVI. Szkolenie, praktyki i podnoszenie kwalifikacji 

           Biblioteka Uniwersytecka, jak co roku, organizowała w październiku 

szkolenia dla studentów w zakresie korzystania z katalogu komputerowego 

Biblioteki Uniwersyteckiej.

Praktyki studenckie były prowadzone w 2 bibliotekach dla 3 osób.  W 

bibliotekach odbywają praktyki również doktoranci, wspomagając bibliotekarzy w ich 

pracy. 

W Bibliotece Uniwersyteckiej przeszkolonych zostało 6  pracowników  

bibliotek specjalistycznych. Dwie osoby uczestniczyły w szkoleniu podstawowym i  

4 w szkoleniach specjalistycznych. Szkolenia odbywały się w: Oddziale 

Gromadzenia, Oddziale Opracowania Druków Zwartych, Oddziale Udostępniania, 

Oddziale Informacji Naukowej i w Oddziale Magazynów.

Szkolenia w innych bibliotekach naukowych związane z awansem na 

stanowisko kustosza. 

W 2007 roku praktykę  specjalistyczną  w Bibliotece Głównej Politechniki 

Wrocławskiej odbyła pracownica Biblioteki Instytutu Filologii Romańskiej. Biblioteka 

Wydziału Prawa przeszkoliła 2 osoby z innych bibliotek.

Nowo przyjętych pracowników - biblioteki  szkolą we własnym zakresie. Po 

zapoznaniu się z działalnością własnej biblioteki pracownicy kierowani są do 

Biblioteki Uniwersyteckiej na tzw. szkolenie  podstawowe.

Inne szkolenia i praktyki. 

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych   pracownicy bibliotek podejmują 

lub kontynuują studia, studia podyplomowe i kursy językowe. Duża grupa osób 

podjęła przygotowania do egzaminu na kustosza dyplomowanego. 
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XVII. Działalność dydaktyczna i naukowa                                                      

Pracownicy bibliotek aktywnie uczestniczyli w szkoleniu studentów I roku, 

prowadząc ćwiczenia i wykłady z przysposobienia  bibliotecznego. 70 pracowników 

przeszkoliło 7463 studentów w 150 grupach, poświęcając na zajęcia 255 godzin. 

Z powodu remontu w Bibliotece Instytutu Matematycznego i przeprowadzki 

Biblioteki Instytutu Informatyki szkolenia nie odbyły się. Przeprowadzone będą w 

terminie późniejszym.

Zgodnie z zarządzeniem Rektora wykłady i ćwiczenia odbywają się w dniach 

adaptacyjnych i prowadzone są  dla studentów stacjonarnych. Zaliczenia 

wpisywane są do indeksów tak jak inne zajęcia programowe. Studenci studiów 

wieczorowych i zaocznych nie są objęci obowiązkowym szkoleniem, co ujemnie 

wpływa na ich umiejętność korzystania ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej i 

bibliotek specjalistycznych.  Część bibliotek  przeprowadza szkolenie dla  tych 

studentów, np. Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

przysposobieniem bibliotecznym objęła studentów  I roku studiów stacjonarnych, 

zaocznych i wieczorowych.

XVIII. Publikacje, współpraca z innymi instytucjami, wystawy,    konferencje

Publikacje. W 2007 roku zostało wydanych 28 publikacji pracowników 

bibliotek specjalistycznych.  Do druku  złożonych zostało  4  prace.   

           Współpraca z innymi instytucjami. Oprócz współpracy z Biblioteką 

Uniwersytecką i bibliotekami sieci, biblioteki specjalistyczne współpracują z 

instytucjami pokrewnymi do ich działalności: uczelniami, instytutami naukowymi, 

wydawnictwami, muzeami, stowarzyszeniami, redakcjami, bibliotekami publicznymi 

zarówno w kraju, jak i za granicą.

Współpraca dotyczyła: zakupów książek,  prenumeraty czasopism,  wymiany 

publikacji, wypożyczeń międzybibliotecznych, informacji bibliograficznych, praktyk 

studenckich dla słuchaczy innych szkół.  

Wystawy, na których prezentuje się wybrane zbiory bibliotek 

specjalistycznych organizowane są przez bibliotekarzy z okazji zjazdów, rocznic, 

jubileuszy.  Biblioteka Instytutu Historycznego przygotowała  wystawę poświęconą 

dorobkowi naukowemu prof. dr hab. Tadeusza Kotuli



63

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

1. Wykaz publikacji pracowników bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 

2007.

2. Zestawienie wystaw organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę 

Uniwersytecką w 2007r.

3. Wykaz konferencji, seminariów i narad, w których uczestniczyli pracownicy 

Biblioteki Uniwersyteckiej w 2007 r.

4. Tabele dotyczące bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego w 2007 r.:

- dochodów i wydatków,

- gromadzenia,

- opracowania,

- udostępniania zbiorów,

- działalności bibliotek zakładowych.
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Wykaz publikacji pracowników bibliotek

Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2007

Publikacje naukowe

BIAŁY LUCYNA 

Duch gór - Rübezahl : geneza i upowszechnienie legendy / Lucyna Biały. - Jelenia 

Góra : Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, 2007. - 192 s. : il. – Bibliogr.

Życie społeczno-kulturalne mieszczan kłodzkich na przełomie XVIII i XIX wieku w 
świetle prasy kłodzkiej / Lucyna Biały // Zeszyty Muzeum Ziemi kłodzkiej, 2007, nr 
8/9, s. 5-12

CHOROŚ ALICJA

Czytelnia Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej nową atrakcją turystyczną Wrocławia / 

Alicja Choroś // Bibliotekarz. – 2007, nr 4, s. 21-23

Życie literackie Wrocławia w latach 1945-1958 w dedykacjach Tadeusza 

Mikulskiego / Alicja Choroś  // Książka i Czytelnik. - 2007, nr 1, s. 8-13 : il. - Bibliogr.

CZERNIANIN WIKTOR

Film jako narzędzie terapeutyczne w biblioterapii / Wiktor Czernianin // 

Biblioterapeuta. - 2007, nr 1, s. 1-5. - Bibliogr.

Przechowywanie i konserwacja zbiorów w polskim prawie bibliotecznym do roku 

1918 / Wiktor Czernianin // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. - T. 87 (2007), s. 

67-82. - Bibliogr.

CZYREK JOANNA

Analiza formalna niemieckich map topograficznych w skali 1: 25 000 z 2. połowy 

XIX i 1. połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Śląska / Joanna 
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Czyrek // W: Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia. 4, Kolekcje 

kartograficzne Uniwersytetu Wrocławskiego / [red. Joanna Czyrek]. - Wrocław : 

Wydawnictwo TArt, 2007. - S. 39-50

Projekt badawczy "Badania nad wybranymi mapami wieloarkuszowymi Dolnego 

Śląska z 2. połowy XIX wieku i 1. połowy XX wieku jako odzwierciedlenie zmian 

zachodzących w terenie, opracowanymi w systemie komputerowym Virtua" - cel, 

przedmiot, metody opracowania i etapy realizacji / Joanna Czyrek // W: Z 

problemów bibliotek naukowych Wrocławia. 4, Kolekcje kartograficzne Uniwersytetu 

Wrocławskiego / [red. Joanna Czyrek]. - Wrocław : Wydawnictwo TArt, 2007. - S. 

25-38

Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia. 4, Kolekcje kartograficzne 

Uniwersytetu Wrocławskiego / [red. Joanna Czyrek]. - Wrocław : Wydaw. TArt, 

2007. - 80 s., [1] k. mapy. - S. [5]-6 : Wstęp - Bibliogr. przy niekt. rozdz.

Zbiory kartograficzne Uniwersytetu Wrocławskiego / Joanna Czyrek, Ewa 

Szynkiewicz // W: Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia. 4, Kolekcje 

kartograficzne Uniwersytetu Wrocławskiego / [red. Joanna Czyrek]. - Wrocław : 

Wydawnictwo TArt, 2007. - S. 7-13. - Bibliogr.

DZIEMIAŃCZUK ELŻBIETA

Zbiory kartograficzne Biblioteki Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu 

Wrocławskiego / Elżbieta Dziemiańczuk // W: Z problemów bibliotek naukowych 

Wrocławia. 4, Kolekcje kartograficzne Uniwersytetu Wrocławskiego / [red. Joanna 

Czyrek]. - Wrocław : Wydawnictwo TArt, 2007. - S. 18-24

Analiza treści wybranych arkuszy map w skali 1:25 000 jako przykład 

odzwierciedlenia zmian zachodzących na terenie Dolnego Śląska w 2. połowie XIX i

1. połowie XX wieku / Elżbieta Dziemiańczuk, Ewa Szynkiewicz// W: Z problemów 

bibliotek naukowych Wrocławia. 4, Kolekcje kartograficzne Uniwersytetu 

Wrocławskiego / [red. Joanna Czyrek]. - Wrocław : Wydawnictwo TArt, 2007. - S. 

51-78 : tab. - Bibliogr.

KALOTA TOMASZ

E-publikacje BUWr jako wsparcie dydaktyki akademickiej i promocja dziedzictwa 
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kulturowego Dolnego Śląska / Grażyna Piotrowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska 

zob. PIOTROWICZ GRAŻYNA

KOTYŃSKA EDYTA

Dokumenty elektroniczne a katalogi i bibliografie zbiorów specjalnych – z 

doświadczeń Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. / Kotyńska, Edyta // W: 

Bibliologia : problemy badawcze nauk humanistycznych : praca zbiorowa / pod red. 

Dariusza Kuźminy. - (Nauka – Dydaktyka – Praktyka ; nr 100). – Warszawa : 

Wydaw. SBP, 2007. - S. 195-205 : il. - Bibliogr.

E-publikacje BUWr jako wsparcie dydaktyki akademickiej i promocja dziedzictwa 

kulturowego Dolnego Śląska / Grażyna Piotrowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska 

zob. PIOTROWICZ GRAŻYNA

LUKJAN KAZIMIERA

Wirtualna wystawa dedykacji autorskich Profesor Bogusławy Jeżowskiej-

Trzebiatowskiej : [Dokument elektroniczny] / Kazimiera Lukjan // Biuletyn EBIB. – Nr 

2 (2007). – Tryb dostępu : http://www.ebib.info/2007/83/a.php?lukjan

NOWAKOWSKA KATARZYNA

Przydrożne znaki : wiersze wybrane / Dagmar Nick ; red. i posł. Katarzyna 

Nowakowska. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo 

Oświatowe, 2007. - 127,[1] s. : il. - (Nowe Książki z Niemiec / serię red.: Edward 

Białek, Krzysztof Huszcza, Grzegorz Kowal, Justyna Kubocz, Katarzyna 

Nowakowska, Jan Pacholski)

PIOTROWICZ GRAŻYNA

E-publikacje BUWr jako wsparcie dydaktyki akademickiej i promocja dziedzictwa 

kulturowego Dolnego Śląska. / Grażyna Piotrowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska 

// W: Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych. Wrocław, 4-6 lipca 2007 

roku. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, K[omisja] W[ydawnictw] 

E[lektronicznych], Redakcja "Elektronicznej Biblioteki", 2007- (EBIB Materiały 

konferencyjne nr 17).–ISBN 83-921757-6-X.-Tryb dostępu : 

http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat17/piotrowicz_iin.php
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Kultura organizacyjna jako zasób strategiczny współczesnej biblioteki akademickiej 

/ Grażyna Piotrowicz // W: Kultura organizacyjna w bibliotece : [Dokument 

elektroniczny] : Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007 / 

Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku. - Dane tekstowe. -

[Białystok : Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku, 2007]. 

- 1 dysk optyczny (CD-ROM). - [12 s.]. - Tekst dostępny w wersji *.doc i *.pdf. -

Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Wymagania systemowe : napęd CD-ROM ; 

przeglądarka internetowa ; aplikacja MS Word (lub inna odczytująca pliki *.doc) i/lub 

aplikacja odczytująca pliki *.pdf (np. Adobe Acrobat Reader). - Tytuł z ekranu 

tytułowego. - Na głównej stronie należy odszukać nazwisko autorki (4 czerwca 

2007, sesja 1, poz. 3) i kliknąć na tytuł referatu

PISKORSKA DUKLANA

Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu 

Wrocławskiego w latach 1945-2005 / Duklana Janina Piskorska // Classica 

Wratislaviensia. - T. 27 (2007), s. 127-145 : faks. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.

SOBEL GRZEGORZ

Obraz walk politycznych na przykładzie wyborów do rad zakładowych w świetle 

prasy NSDAP, KPD i SPD na Dolnym Śląsku w 1933 r. / Grzegorz Sobel // W : 

Obraz wyborów w prasie XIX i XX wieku na Pomorzu, Śląsku i w Wielkopolsce / pod 

red. Agnieszki Chlebowskiej i Joanny Nowosielskiej-Sobel. – Szczecin, 2007, s. 

241-259

Winiarnia Christiana Hansena we Wrocławiu / Grzegorz Sobel // Magazyn Wino. -

2007, nr 5, s. 50-53

SZEMLIŃSKA ANNA

Trzy wizerunki Świętej Agaty Sycylijskiej / Anna Szemplińska // W: Kobieta i (b)rak : 

wizerunki raka piersi w kulturze / pod red. Edyty Zierkiewicz i Aliny Łysak. - Wrocław 

: MarMar, Marian Kaczorowski, 2007. - S. 45-52 : il., fot. - Bibliogr.
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SZYKUŁA KRYSTYNA

Anthony Jenkinson’s unique wallmap of Russia (1562) and its influence on 

European cartography / Krystyna Szykuła // W: Formatting Europe Mapping 

a Continent. -Brussels, 2007 s. 13 -16

Oddział Zbiorów Kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / 

Krystyna Szykuła // W: Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia. 4, Kolekcje 

kartograficzne Uniwersytetu Wrocławskiego / [red. Joanna Czyrek]. - Wrocław : 

Wydawnictwo TArt, 2007. - S. 14 -18

TYL JADWIGA

Ryszard Ergewtowski - historyk nauki, bibliotekoznawca, badacz niemieckiej 

slawistyki / Jadwiga Tyl // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia 

ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. – [Nr] 5 (2007), s. 180 -194

ZAJĄCZKOWSKA IRENA

Dziękuję Ci, Miriam / Lutgard Van Heuckelom ; tł. Irena Zajączkowska. - Radom : 

Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen, 2007. - 87 s.

Życie z chorobą : przewodnik dla pacjenta, rodziny oraz osób, zajmujących się 

zawodowo udzielaniem im pomocy / Manu Keirse ; tł. z niderl. Irena Zajączkowska. 

- Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Polwen, 2007. - 378 s. : il. -

Bibliogr. s. 371-378.
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Publikacje inne

ADAMUS ANNA 

Międzynarodowe Biennale Sztuki Mediów WRO'07 / Anna Adamus // Przegląd 

Uniwersytecki. - 2007, nr 6-8, s. 39

BORYS ALICJA

Zbiory specjalne BU w Lipsku / Alicja Borys // Przegląd Uniwersytecki. - 2007, nr 4, 

s. 33

CENCORA ARKADIUSZ 

„Tag der Bibliotheken” we Frankfurcie nad Odrą / Arkadiusz Cenzora [!] // Przegląd 

Uniwersytecki. - 2007, nr 11, s. 36

DOMOWICZ IWONA 

Bibliomania – różne formy książki bibliofilskiej / Iwona Domowicz // Przegląd 

Uniwersytecki. - 2007, nr 10, s. 30

Dzień Bibliotekarza w Oleśnicy / Iwona Domowicz //   Przegląd Uniwersytecki. -

2007, nr 5, s. 39

Kultura  2.0. Media - sztuka – dziedzictwo / Iwona Domowicz //  Przegląd 

Uniwersytecki. - 2007, nr 1, s. 22 - 23

DURSKA  ANNA

Stanisław Wyspiański – reformator piękna w książce / Anna Durska // Przegląd 

Uniwersytecki. - 2007, nr 9, s. 38-39

Stanisław Wyspiański – reformator piękna w książce / Anna Durska // Przegląd 

Uniwersytecki. - 2007, nr 10, s. 31
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GROMADZKI JAN 

„Dziedzictwo cystersów na Dolnym Śląsku” - cykl imprez kulturalnych w Świdnicy / 

Jan Gromadzki // Przegląd Uniwersytecki. - 2007, nr 4, s. 33

JUCHNIEWICZ TADEUSZ

Świąteczna pomoc dla polskich dzieci na Kresach / Tadeusz Juchniewicz // 

Przegląd Uniwersytecki. – 2007, nr 3, s. 19-20

Goście z Wilna na Uniwersytecie Wrocławskim / Tadeusz Juchniewicz // Przegląd 

Uniwersytecki. – 2007, nr 4, s. 25

KALOTA TOMASZ

„Biblioteka Cyfrowa i Biblioteka 2.0” / Tomasz Kalota // Przegląd Uniwersytecki. -

2007, nr 10, s. 30  

Nowa publikacja e-Wydawnictwa Biblioteki UWr / Edyta Kotyńska, Tomasz Kalota  

zob. KOTYŃSKA EDYTA 

TARED / Edyta Kotyńska, Tomasz Kalota  zob. KOTYŃSKA EDYTA 

Wizyta w Bibliotece Narodowej Republiki Czeskiej / Marcin Szala, Tomasz Kalota  

zob. SZALA MARCIN 

KATARZYŃSKI JERZY 

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga dla BUWr / Jerzy Katarzyński // 

Przegląd Uniwersytecki. - 2007, nr 12, s. 29

KOTYŃSKA EDYTA

X Dolnośląski Festiwal Nauki w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Edyta 

Kotyńska // Przegląd Uniwersytecki. - 2007, nr 10, s. 29

Mgr Kazimiera Gromek (1936-2007) / Edyta Kotyńska // Przegląd Uniwersytecki. -
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2007, nr 12, s. 32 

Newsletter Biblioteki Uniwersyteckiej / Edyta Kotyńska // Przegląd Uniwersytecki. -

2007, nr 4, s. 35

Nowa publikacja e-Wydawnictwa Biblioteki UWr / Edyta Kotyńska, Tomasz Kalota // 

Przegląd Uniwersytecki. - 2007, nr 3, s. 20

TARED /  Edyta Kotyńska, Tomasz Kalota // Przegląd Uniwersytecki. - 2007, nr 3, s. 

20

Wizyta dyrektor Marty Torres Santo Domingo w Bibliotece „na Piasku” / Edyta 

Kotyńska // Przegląd Uniwersytecki. - 2007, nr 6-8, s. 40

LUKJAN KAZIMIERA

Spotkajmy się we Wrocławiu = Einladung nach Wrocław / [Kazimiera Lukjan : 

współpraca redakcyjna]. – Wrocław : Studio TArt. -  2007, nr 3, s. 6-10

OPASEK SŁAWOMIR

Szpital dla służących potrzebujących pomocy / Sławomir Opasek // Nowe Życie : 

Dolnośląskie pismo katolickie. – 2007, nr 2, s. 17-18

Dawny smak Wrocławia, / Sławomir Opasek // Nowe Życie :  Dolnośląskie pismo 

katolickie. - 2007, nr 5, s. 25

Krąg Karty / Sławomir Opasek // Karta :  Kwartalnik historyczny. - 2007, nr 50, s. 

145, 152

Kaznodziejska, czyli uliczka od zawsze "pomiędzy" / Sławomir Opasek // Przy 

Kościele Uniwersyteckim. - 2007, nr 6,  s. 8

Krowia, czyli agrarna przeszłość miasta / Sławomir Opasek // Przy Kościele 

Uniwersyteckim. -  2007, nr 2,  s. 6

Wita Stwosza, czyli czapki z głów / Sławomir Opasek // Przy Kościele 

Uniwersyteckim. - 2007, nr 3,  s. 5
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Oławska, czyli powrót do dawnej świetności / Sławomir Opasek // Przy Kościele 

Uniwersyteckim. - 2007, nr 4,  s. 4-5

Polonia wrocławska – w pigułce / Sławomir Opasek // Przegląd Uniwersytecki. -

2007, nr 10, s. 31-32

  

PIOTROWICZ GRAŻYNA

O czym świadczą statystyki Biblioteki Cyfrowej UWr / Grażyna Piotrowicz // 

Przegląd Uniwersytecki. - 2007, nr 1, s. 20

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura organizacyjna w bibliotece” / Grażyna 

Piotrowicz //  Przegląd Uniwersytecki. - 2007, nr 6-8, s. 39

Wrocławskie spotkania bibliotekarzy polonijnych / Grażyna Piotrowicz // Przegląd 

Uniwersytecki. - 2007, nr 9, s. 38

Wykorzystanie zasobów informacyjnych online administrowanych przez Bibliotekę 

Uniwersytecką / Grażyna Piotrowicz, Bolesław Rek  // Przegląd Uniwersytecki. -

2007, nr 1, s. 20 – 22

RACZYŃSKI RAFAŁ

III warsztaty dLibry w Poznaniu / Marcin Szala, Rafał Raczyński zob. SZALA 

MARCIN 

REK BOLESŁAW

Cytowania prac naukowych badaczy Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1975-

2007 / przyg. Bolesław Rek //  Przegląd Uniwersytecki. - 2007, nr 2, s. 17-19. -

Głównie tabela. 

Wykorzystanie zasobów informacyjnych online administrowanych przez Bibliotekę 

Uniwersytecką / Grażyna Piotrowicz, Bolesław Rek   zob. PIOTROWICZ GRAŻYNA
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SOBEL GRZEGORZ

Dawny smak Wrocławia / Grzegorz Sobel // Przegląd Uniwersytecki. - 2007, nr 11, 

s. 36-37

Polonia wrocławska w latach 1919-1945 / Grzegorz Sobel // Przegląd 

Uniwersytecki. - 2007, nr 10, s. 31

STĘSZEWSKA BEATA

Patykiem po wodzie pisane / Beata Stęszewska // Przegląd Uniwersytecki. - 2007, 

nr 10, s. 29

SZALA MARCIN 

III warsztaty dLibry w Poznaniu / Marcin Szala, Rafał Raczyński // Przegląd 

Uniwersytecki. - 2007, nr 1, s. 23

Wizyta w Bibliotece Narodowej Republiki Czeskiej / Marcin Szala, Tomasz Kalota // 

Przegląd Uniwersytecki. - 2007, nr 5, s. 39

SZYKUŁA KRYSTYNA

Promocja Katalogu map „Z biegiem Wisły i Niemna” / Krystyna Szykuła // Przegląd 

Uniwersytecki. - 2007, nr 5, s. 36-37

TOKARZ KATARZYNA

„Zachowajmy przeszłość dla przyszłości...” : Warszawskie Seminarium Bibliotekarzy 

i Konserwatorów / Katarzyna Tokarz // Przegląd Uniwersytecki. - 2007, nr 4, s. 34

WĘGLOWSKI JAN

Polonia wrocławska – refleksje / Jan Węglowski // Przegląd Uniwersytecki. - 2007, 

nr 10, s. 32
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ŻUREK ADAM

Śląskie Archiwum Ikonograficzne BUWR / Adam Żurek //  Przegląd Uniwersytecki. -

2007, nr 4, s. 3

Das Schlesische Ikonografische Archiv der Universitäts-Bibliothek Wrocław/ Adam 

Żurek//  Akademisches Kalejdoskop. -2007, nr 6 (18), s. 15.

Publikacje antydatowane

PUTEK ALICJA BEATA

Biblioteka im. Emilii i Eustachego Wróblewskich w Wilnie / Alicja Beata Putek

// Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam 

Pertinentia. - [Nr] 4 (2006), s. 89-104 : fot. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
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Zestawienie wystaw zorganizowanych lub współorganizowanych 
przez Bibliotekę Uniwersytecką w 2007 r.

17.09 -
15.10.2007
(DFN)

17-25.09.2007
(DFN)

Stanisław Wyspiański – reformator piękna w książce (Oddział Informacji 
Naukowej)

Polonia Wrocławska (1919-1945). Stan pamięci. (Gabinet Śląsko-
Łużycki)

Wystawy, na które wypożyczano zbiory Biblioteki 
Uniwersytetu Wrocławskiego w 2007r.

3.11.2006 –
1.04.2007

Głogów w epoce napoleońskiej (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w 
Głogowie)

16.03 -
30.04.2007

Dzieje cystersów na Śląsku (Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy)

4.06– 6.09.2007 Carl Gotthard Langhans (1732-1808) (Muzeum Tkactwa w Kamiennej 
Górze)

7.07-19.11.2007 Elżbieta, księżna Turyngii – europejska święta (Wartburg Stiftung)
15.08-
15.10.2007 200-lecie oblężenia Koźla (Miejska Biblioteka w Kędzierzynie-Koźlu)

26.10.2007-
31.01.2008

Jacob Böhmes Weg in die Welt (Jacob Boehme Institut – Amsterdam)
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Wykaz konferencji, seminariów i narad, w których uczestniczyli 
pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w 2007 r.

16-17.01.2007

26.02.2007

16.03.2007

16-18.03.2007

16.03.2007

Bibliologia a warsztat badawczy nauk humanistycznych i społecznych –
Warszawa (Edyta Kotyńska, referat)

Warsztaty nt. tworzenia rekordu bibliograficznego w formacie USMARC 
dla druku muzycznego – Warszawa (Beata Krzywicka, Diana 
Bigosińska)

Dziedzictwo cystersów na Dolnym Śląsku – Świdnica (Jan Gromadzki)

Dzierżoniów – wiek miniony – Dzierżoniów (Iwona Bińkowska, referat)

Kultura religijna na ziemiach polskich w średniowieczu – Warszawa 
(Adam Żurek)

29-30.03.2007

30.03.2007

3-5.04.2007

17-18.04.2007

26.04.2007

23-24.05.2007

29-31.05.2007

Zachowajmy przeszłość dla przyszłości – nowoczesna technologia 
konserwacji zbiorów bibliotecznych – Warszawa (Katarzyna Tokarz)

II Seminarium sfragistyczne – Kraków (Adam Żurek)

Międzynarodowa konferencja:  Slezsko, perla v České koruně – Praga 
(Adam Żurek, referat)

Warsztaty: Wydawnictwa ciągłe w katalogu NUKAT – Warszawa (Ewa 
Grabarska, Iwona Zielińska-Frołow)

Kultura 2.0 Przemiany kultury i twórczość w dobie mediów –Wrocław 
(Arkadiusz Cenzora, Iwona Domowicz, Tomasz Kalota, Alicja Konik, 
Edyta Kotyńska, Aleksandra Król, Marcin Trzepacz, Jadwiga Tyl, Marcin 
Szala)

Zbiory pieczęci w Polsce – Zielona Góra (Adam Żurek, komunikat)

Posiedzenie Zespołu ds. Języka KABA – Kraków (Danuta Adamska-
Zglińska)

12.06.2007 Zieleń miejska – skwery i zieleńce – Wrocław (Iwona Bińkowska, 
referat)
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4-6.07.2007

5.07.2007

8-9.11.2007

10-11.09.2007

Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych – Wrocław (Grażyna 
Piotrowicz, Edyta Kotyńska, Tomasz Kalota, wspólny referat;Jadwiga 
Łukaszewicz)

Warsztaty: Tworzenie tezaurusów słownictwa do opracowania 
rzeczowego starych druków, rękopisów rękopisów dokumentów 
ikonograficznych – Warszawa (Aleksandra Król, Joanna Madej, 
Małgorzata Turowska)

Konferencja dyrektorów bibliotek szkół wyższych – Gdańsk (Grażyna 
Piotrowicz)

Seminarium: Narodowy Zasób Biblioteczny – Warszawa (Anna Hołyk)

14-16.09.2007 Tag der Bibliotheken – Frankfurt a. Oder (Arkadiusz Cencora)

13.10.2007 Architektura krajobrazu kulturowego – Poznań (Iwona Bińkowska, 

referat)

15-16.10.2007

15–19.10.2007

Cyfrowe spotkania z zabytkami – nowoczesne metody gromadzenia i 
udostępniania wiedzy o zabytkach – Wrocław (Adam Żurek, referat; 
Aleksandra Król)

Wspólne transgraniczna konferencja w zakresie ochrony spuścizny 
kulturowej w Czechach, Polsce i Niemczech (Grażyna Piotrowicz, 
referat)

18.10.2007 Warsztaty: How do you do e-learning? Kraków (Anna Durska)

19.10.2007 Tereny zabaw i odpoczynku dla osób w każdym wieku – Kalsk (Iwona 
Bińkowska, referat)

24.10.2007

8 – 10.11.2007

190-lecie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich – Wrocław (Ewa 
Kaźmierczak)

Sesja Stowarzyszenia Historyków Sztuki: Mecenat artystyczny a oblicze 
miasta – Kraków (Adam Żurek, referat)

14-15.11.2007

15–16.11.2007

Warsztaty: Format dla starych druków; Współpraca w ramach CERL –
Warszawa (Weronika Karlak)

XI międzynarodowa konferencja  z cyklu Kultura Europy Środkowej  
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„Św. Jacek Odrowąż i dominikanie na Śląsku” – Zabrze (Adam Żurek, 
referat)

15-17.11.2007 111 lat kina we Wrocławiu – Wrocław (Arkadiusz Cencora, referat;
Grzegorz Sobel)

28-29.11.2007

6-8.12.2007

6-8.12.2007

Pracuj lokalnie, myśl globalnie. Opracowanie i wyszukiwanie informacji 
w bibliotekach – Warszawa (Dorota Filip)

Warsztaty IV: Biblioteki Cyfrowe – Poznań (Tomasz Kalota, Rafał 
Raczyński)

Polsko-czeska konferencja: Historia u Piastów, Piastowie w historii w 
trzechsetlecie śmierci ostatniej z rodu 1707 – 2007 – Brzeg (Adam 
Żurek, referat)

6-7.12.2007 Świat w obrazach: zbiory graficzne w instytucjach kultury – ich 
typologia, organizacja i funkcje – Wrocław (Aleksandra Król, Iwona 
Bińkowska)

11.12.2007 Warsztaty: Format MARC21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu 
kartograficznego – Warszawa (Anna Osowska, Danuta Liszkowska-
Solnicka)

13.06, 27.06, 

5.09, 10.10, 

5.12.2007

Komitet Techniczny nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji – Warszawa
(Danuta Liszkowska-Solnicka)
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Zestawienia dotyczące przychodów i wydatków 

Dochody własne z działalności usługowej i wynajmu lokali [w PLN]

Jednostka
Kwota 

2006 2007

Wypożyczalnia - opłaty za karty biblioteczne 116.040 92.220

Opłaty za zagubione książki i kary za zwłokę 54.906 66.018

Wpływy z Pracowni Reprograficznej               101.448 78.733

Wpływy dewizowe z kwerend 15.959 19.823

Inne wpływy: z wynajmu lokali, druku kodów, wpływy z 

punktu kserograficznego w czytelni głównej 

93.021 129.164

R a z e m 381.374 385.958

Wpływy z dotacji zewnętrznych w 2007 r. [w PLN]

Jednostka Kwota

Fundacja Kronenberga 50.000

Projekt b-r Śląskie Archiwum Ikonograficzne (R17 007 02) 711.528

Leonardo da Vinci (07-LdV/m07/k/PLM/140128) 14.262

R a z e m 775.790

Wartość wykonanych prac introligatorskich [w PLN]

Miejsce 2006 2007

w introligatorni biblioteki głównej 231.105 188.461

w Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych 106.230 129.406

w pracowni praktyk uczniowskich 52.575 43.190

biblioteki specjalistyczne 55.751 75.186

R a z e m 445.661 436,243
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Wartość wydawnictw otrzymanych ze wszystkich źródeł wpływów [w PLN]

2006 2007 Uwagi 

wydawnictwa 

zwarte

biblioteka główna 555.000 508.311 - 8,5%

biblioteki specjalist. 653.754 821.763 +25,6%

wydawnictwa 

ciągłe

biblioteka główna 270.438 252.376 -6,7%

biblioteki specjalist. 1.983.532 1.681.7011) -15,3%

zbiory specjalne
biblioteka główna 30.437 67.831 +122%

biblioteki specjalist. 12.537 12.868 +2,6%

R a z e m
biblioteka główna 885.875 828.5182) - 6,5%

biblioteki specjalist. 2.649.823 2.516.332 - 5,1%

      O g ó ł e m 3.535.698 3.344.850 -5,4%
1) brak danych dotyczących Biblioteki Instytutu Matematyki
2) W 2007 z budżetu BUWr wydatkowano 515.176 PLN, wydatków tym 132.227 PLN za zakup w 

Wydawnictwie Uniwersyteckim materiałów przeznaczonych do wymiany.

Zestawienie wydatków na bieżącą działalność [w PLN]

Biblioteka Uniwersytecka 2006 2007

zakup materiałów do konserwacji zbiorów 10.052 17.575

zakup materiałów fotochemicznych 13.713 20.968

druki, papier i materiały biurowe 35.999 63.658

drobny sprzęt, materiały i usługi 82.062 62.366

opłaty pocztowe (znaczki) 120.732 110.365

opłaty za telefony 40.134 31.385

transport 12.464 8.833

sprzątanie 271.791 265.920

remonty -            9.285

media + energia 440.732 458.253

R a z e m 909.593      1.048.608
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Zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania [w PLN]

2006 2007

Bibl.gł. Bibl.

specj.

Bibl. gł. Bibl.

specj.

meble - 72.818 4.718 162.914

programy i sprzęt komputerowy 24.227 74.174 232.395 119.387

szkolenie komputerowe - - - -

sprzęt do mikrofilmowania 11.669 - 2.845 -

sprzęt i urządzenia 10.309 - - -

inne 17.763 374.925 5.718 374.248

koszt utrzymania systemu 

VIRTUA

118.492 - 73.894 -

R a z e m 182.460 521.917 319.570 656.549
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Wpływ zbiorów
Tabela obejmuje zbiory włączone do księgozbiorów, zinwentaryzowane lub wstępnie 

policzone (zbiory zabezpieczone) 

Stan zbiorów w 

woluminach

Stan zbiorów na koniec roku 2006

2006 Przybyło Ubyło 2007

Wydawnictwa zwarte

Biblioteka główna 1.143.036 24.682 2.557 1.165.161

Biblioteki specjalistyczne 1.122.108 22.444 7.524 1.137.028

Wydawnictwa ciągłe

Biblioteka główna 347.620 6.616 - 354.236

Biblioteki specjalistyczne 332.628 5.904 32 338.5001)

Zbiory specjalne

Biblioteka główna – zbiory 374.229 1.936 - 376.165

Bibl. Główna – mikrofilmy 40.379 593 40.972

Biblioteki specjalistyczne 55.972 1.179 148 57.003

Zbiory zabezpieczone

Bibl. główna, 

nieopracowane

203.990 - 3.001 200.989

Zbiory Na Piasku nieoprac. 130.582 - 463 130.119 2)

Bibl. , specjalistyczne

nieopracowane

27.753 - 11.861 15.892

Razem biblioteka główna 2.239.836 33.827 6.021 2.267.642

Razem biblioteki 

specjalistyczne

1.538.461 29.527 19.565 1.548.423

O g ó ł e m 3.778.297 63.354 25.586 3.816.065
Uwagi:
1) bez Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki
2) są to zbiory spisane w księgach prymarnych lub policzone w:

   Oddziale Starych Druków    48.376 wol./jedn.
   Oddziale Zb. Kartograficznych   2.435 wol./jedn.
  Oddziale Zb. Muzycznych    10.876 wol./jedn.
   Oddziale Zb. Graficznych    12.017 wol./jedn.
   Gabinecie Śląsko-Łużyckim   56.415 wol./jedn.
       RAZEM:      130.119 wol./jedn.
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Czasopisma bieżące otrzymywane

2006 2007

Tytułów wol. tytułów wol.

Biblioteka 

Uniwersytecka

2.671 5.805 2.900 6.616

Biblioteki zakładowe 2.605 6.206 2.1711) 5.904

R a z e m 5.276 12.011 5.071 12.520

1) 
bez Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki

Gromadzenie zbiorów 

                                                                  Wydawnictwa zwarte 

Źródło wpływu 

Zarejestrowano w 

bibliotece głównej 

wol.

Przekazano do opracowania 

wol.

dla bibl. głównej dla bibl. zakł.

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Egzemplarz 

obowiązkowy

21.557 23.337 12.504 14.165+

10 CD

310 739

Kupno krajowe 6.859 5.405 6.635 5.624     -         -

Kupno zagraniczne  194 150 169 150 19 -

Dary krajowe 2.434 1.735 2.009 1.578 44 137

Dary zagraniczne 133 421 187 394 8 31

Wymiana krajowa 152 90

946 1.255 183 366Wymiana zagraniczna 1.062 1.616

Razem 32.391 32.754 22.450       23.176 564 1.273
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Wydawnictwa ciągłe

Źródło wpływu 

Zarejestrowano w 

bibliotece głównej 

tytułów

Przekazano do opracowania 

tytułów

w bibl. głównej do bibl. zakł.

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Egzemplarz 

obowiązkowy

6.418 6.161 1.793 1.761 739 583

Kupno krajowe 63 18 43 - - -

Prenumerata krajowa 34 31 - - - -

Prenumerata 

zagraniczna

643 642 67 64 576 578

Dary krajowe 53 73 45 52 8 27

Dary zagraniczne 28 37 8 19 19 11

Wymiana (kraj.+zagr.) 520 520 345 286 258 234

Razem 7.759 7.482 2.301 2.182 1.600 1.433

Opracowanie zbiorów 
Wydawnictwa zwarte

Skatalogowano 

2006 2007

dla bibl.

głównej

centralnie 

dla 

bibl.specj.

w bibl.

specj.

jedn. dla bibl.

głównej

centralnie 

dla 

bibl.specj.

w bibl.

specj..

Zbiory 17.964 11.883 12.818 Dzieł 22.033 14.803 12.3871)

Nowe 18.833 12.262 14.571 Wol. 23.108 15.405 13.9782)

Razem 29.847 Dzieł 36.836

31.095 Wol. 38.513

Zbiory - Dzieł 2.862

Zabezp. - Wol. 3.001

Razem 29.847 12.818 Dzieł 39.698 12.387

31.095 14.571 Wol. 41.514 13.978

Ogółem 42.665 Dzieł 52.085

45.666 Wol. 55.492

1) w tym 3.140 dzieł przekatalogowanych     2) w tym 3.135 wol. przekatalogowanych
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Wpisano do inwentarza
2006 2007

dla 
biblioteki
głównej

centralnie 
dla 

bibl.specj.
. 

w bibl.
specj.

jedn. dla 
biblioteki
głównej

centralnie 
dla 

bibl.specj.

w bibl. 
specj.

Zbiory 18.418 8.414 10.369 Dzieł 23.611 10.216 9.247

Nowe 19.363 8.966 11.080 Wol. 24.682 10.928 10.843

Razem 26.832 Dzieł 33.827
28.329 Wol. 35.610

Zbiory 3 Dzieł 788
Zabezp. 7 Wol. 885
Razem 26.835 10.369 Dzieł 34.615 9.247

28.336 11.080 Wol. 36.495 10.843
Ogółem 37.204 Dzieł 43.862

39.416 Wol. 47.338

Wydawnictwa ciągłe

Wpisano do inwentarzy Skatalogowano

  2006 2007 2006 2007

w 

bibl.gł.

w b. 

spec.

w 

bibl.gł.

w b.spec. w 

bibl.gł.

w 

b.spec.

w 

bibl.gł.

w 

b.spec.

2.671 2.605 2.900 2.171 tyt. 2.691 2.646 2.927 2.2191)

5.805 6.206 6.616 5.904 wol. 5.890 6.556 6.672 6.2022)

Razem 5.276 5.071 Tyt. 5.337 5.146

12.011 12.520 Wol 12.446 12.874
1)w tym 48 tytułów przekatalogowano      2) w tym 298 wol. przekatalogowano    
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Opracowanie rzeczowe zbiorów

Przyjęto do 

Oddz.Oprac.. 

Rzeczowego

Przekazano do 

magazynu Jedn.

Wydawnictwa 

zwarte

2006 2007 2006 2007

Ogólne 12.305 23.041 13.610 22.150 dzieła

12.666 23.574 13.894 22.664 woluminy

GŚŁ

759 1.093 729 1.340 dzieła

769 1.115 738 1.353 woluminy

Wydawnictwa ciągłe 149 163 147 158 tytuły

   Razem

13.213 24.297 14.486 23.648 Dzieła/tyt.

13.584 24.689 14.779 24.017 woluminy

Komputerowe opracowanie przedmiotowe 

i klasyfikacja rekordów bibliograficznych

Katalogowanie przedmiotowe rekordów 

bibliograficznych w bazie NUKAT i bazie 

BUWr

2006 7594

2007            9345

Rekordy wzorcowe języka haseł 

przedmiotowych KABA wprowadzone do 

bazy NUKAT

2006 1011

2007             530

Rekordy rozwiniętych haseł przedmiotowych 

wprowadzone do bazy NUKAT

2006 3486

2007            2762

Klasyfikacje KBK w bazie BUWr 2006 10985

2007 17550

Modyfikacje rekordów bibliograficznych

w bazie NUKAT i BUWr

2006 6275

2007            7896
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Włączanie kart do katalogów

Oddz. Informacji
Naukowej

Oddz. Oprac.
Rzecz.

Oddz.
Oprac. Wydaw.

Ciągłych
Zbiory

specjalne
Biblioteki

specjalistyczne
Razem

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

28.333 18.776 7.167 1.1381) 694 930 7.842 5.847 68.563 68.032 112.59

9

94.723

1) w tym 595 kart włączonych przez pracowników Sekcji Zbiorów Zabezpieczonych

Zbiory specjalne

Jednostka Wpływ i oprac.

wol/jedn

Stan zbiorów na dzień 31.12.2007 wol/jedn

2006 2007 2006 Oprac. Nieoprac Razem

Oddz.Starych Druków 3 59 316.209 267.892 48.376 316.268

Oddz.Rękopisów 12 4 12.571 12.575 - 12.575

Oddz.Zb.Graficznych 475 139 73.442 61.564 12.017 73.581

Oddz.Zb.Kartograf. 462 971 13.678 12.214 2.435 14.649

Oddz.Zb.Muzycznych 144 170 45.805 35.099 10.876 45.975

Mikrofilmy 130 593 40.379 40.972 - 40.972

Razem 1.226 1.936 502.084 430.316 73.704 504.020
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Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie

w czytelniach

liczba miejsc liczba odwiedzin udostępniono 

wol./jedn.

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Czytelnia główna 168 168 41.407 38.280 256.435 222.018

Czytelnia czasopism 

bieżących

24 24 5.972 4.549
     69.149 58.992

Czytelnia zbiorów 

specjalnych

35 35 7.794 9.094 48.187 49.201

Oddział Informacji 

Naukowej

10 10 1.779 1.670 1.607 1.016

Oddział Starych Druków 6 6 970 877 5.342 8.754

Oddział Rękopisów 5 5 516 556 1.685 4.148

Oddział Zbiorów

Graficznych 1)

1 1 388 327 12.785 12.062

Oddział Zbiorów 

Muzycznych

4 4 570 581 5.239 4.668

Oddział Zbiorów 

Kartograficznych

4 4 194 133 372 432

Razem Biblioteka 

Uniwersytecka

257 257 59.590 56.067 400.801 369.291

Razem biblioteki 

specjalistyczne

1.483 1.441 491.690 460.678 1.126.072 954.989

Ogółem 1.740 1.698 551.280 516.745 1.526.873 1.324.280

  1)
- cymelia udostępnia się w pracowni Oddziału Zbiorów Graficznych
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Wypożyczenia miejscowe

liczba czytelników liczba wypożyczeń 

[wol.]

2006 2007 2006 2007

Biblioteka główna 22.213 21.700 211.113    220.484

Bibl. specjalist. 53.416 53.602 338.062 338.531

Razem 75.629 75.302 549.175 559.015

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczenia Krajowe Zagraniczne

w wol. z biblioteki do biblioteki z biblioteki do biblioteki

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Biblioteka główna 2.101 2.158 628 389 109 178 523 433

Biblioteki 

specjalistyczne

1.003 1.104 410 400 - 1 7 119

Razem 3.104 3.262 1.038 789 109 179 530 552
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Realizacja zamówień w Oddziale Magazynów

Dla jednostek Złożono rewersów Udostępniono 

woluminów

% realizacji 

negatywnych

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Czytelnia główna 68.101 62.905 73.564 68.116 13,9% 12%

Wypożyczalnia 

miejscowa

185.793 187.182 173.493 177.956 6,8% 5,3%

Wypożyczalnia 

międzybiblioteczna

1.304 1.485 1.300 1.499 6,1% 5,4%

Udostępnianie 

wewnętrzne

10.267 6.862 11.480 7.799 1,5% 3,8%

Biblioteki specjalist. 1.623.133 1.491.3471) 1.446.885 1.293.5202) 11% 13,3%

R a z e m 1.888.598 1.749.781 1.706.722 1.548.890 7,86% 7,96%

1) Łączna liczba rewersów złożonych do czytelni i wypożyczalni

2) Łączna liczba woluminów udostępnionych w czytelni i wypożyczalni

Kwerendy pisemne

Krajowe Zagraniczne Razem

2006 2007 2006 2007 2006 2007

Oddział Starych Druków 69 69 59 57 128 126

Oddział Rękopisów 47 50 95 105 142 155

Oddział Zbiorów Graficznych 52 42 9 5 61 47

Oddział Zbiorów Kartograficznych 10 13 17 2 27 15

Oddział Zbiorów Muzycznych 33 28 46 60 79 88

Gabinet Śląsko-Łużycki 46 72 80 72 126 144

Oddział Bibliologiczny - 1 - - - 1

Oddział Informacji Naukowej 210 242 30 40 240 282

Biblioteki specjalistyczne 183 228 100 6 283 234

Razem 650 745 436 347 1.086 1.092
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Księgozbiory w bibliotekach specjalistycznych

Wielkość księgozbioru Wpływy 2007
Biblioteka (stan na koniec roku 2007) Opracowanie

Lp. (Wydziału, Instytutu, zbiory wydaw. wydaw. ciągłe zb.spec. wydaw. zwarte wydaw. zb.

Katedry, Zakładu) ogółem zwarte tytuły jedn. centr. własn. ciągłe specj.

wol. ogółem wol. inwent. wol. wol. wol. jedn.

1 Informacji Naukowej            25752 17849 325 4736 3167 218 0 86 72
2 Filologii Angielskiej 42293 38967 120 2294 1032 0 764 17 7
3 Filologii Germańskiej 72067 58636 362 13096 335 278 0 160 0
4 Filologii Klasycznej 28350 23548 169 4492 310 303 0 86 0
5 Filologii Polskiej 134783 123862 723 10414 507 1579 381 180 20
6 Filologii Romańskiej 39145 35798 154 3333 14 12 460 60 0
7 Filologii Słowiańskiej 71280 58054 337 13024 202 244 889 477 22
8 Dziennikarstwa 2636 2597 5 39 0 648 0 0 0
9 Niderlandystyczna 15494 9802 197 5440 252 0 444 178 22

10 Astronomicznego 20836 5199 129 10110 5527 0 11 70 11
11 Chemii 47036 27020 205 19956 60 0 631 952 23
12 Fizyki 35451 23487 264 11964 0 259 0 254 0
13 Matematyki i Inform. 85318 53336 *647 *31370 612 63 590 0 19
14 Historycznego 143769 102732 1514 38002 3035 0 1494 535 88
15 Historii Sztuki 49331 26988 374 6583 15760 510 29 193 103
16 Pedagogiki 40773 37958 116 2677 138 1229 11 58 1
17 Psychologii 24396 21570 132 2754 72 1283 0 52 1
18 Archeologii 13987 9208 451 4778 1 311 0 141 0
19 Etnologii 16701 11866 286 4423 412 192 0 91 0
20 Kulturoznawstwa 15810 13809 123 1148 853 619 0 263 167
21 Biotechnologii 7488 5036 92 2145 307 10 0 6 0
22 Biologii Roślin 20567 14257 154 6235 75 161 0 71 0
23 Geogr. i Rozwoju 

Reg. 51601 23989 386 13008 14594 73 668 233 63
24 Meteor.i Klimatol. 16902 6992 307 7616 2294 34 0 29 0
25 Genetyki i 

Mikrobiologii 14696 13313 37 1383 0 219 0 23 0
26 Nauk Geologicznych 58659 41008 356 16974 677 128 20 162 8
27 Zoologicznego 36944 20833 982 16071 40 236 28 145 12
28 Antropologii 5636 4225 97 1411 0 35 0 4 0
29 Fizjologii Zwierząt 325 325 0 0 0 0 0 0 0
30 Muzeum Przyrod. 9989 5824 265 4137 28 91 0 139 12
31 Ogrodu Botanicznego 5649 3859 87 1132 658 91 0 30 4
32 Nauk Społecznych 111831 90539 1267 20890 402 2115 479 251 2
33 Prawa,  Administracji 195460 141698 1543 52965 797 0 3275 687 26
34 Alliance Française 9669 9494 2 175 0 0 22 6 0
35 Austriacka 10192 8143 72 1956 93 0 300 180 27
36 Brytyjska 24355 21204 16 98 3053 0 108 0 83
37 Studium Jęz. Obcych 21009 18348 60 965 1696 660 0 11 386
38 CSNiE im.W.Brandta 6361 5655 44 706 0 0 239 74 0

Razem : 1532541 1137028 12400 338500 57003 11601 10843 5904 1179

Matematyka depozyt PAN 3762 wol. wyd. zwartych, 100 tyt. bieżących czasopism
Geografia księgozbiór PTG 2079 wol. wyd. zw. 15175 wol. czasopism, 2717 j.inw. zb.spec.
Muzeum depozyt PTZ  7.410 wol. czasopism 
* dane z 2006 r.
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Udostępnianie zbiorów w bibliotekach specjalistycznych

Lp.
Biblioteka

(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)

Czytelnia Wypożyczalnia
Liczba godzin 

otwarcia
tygodniowo

Liczba
eta-
tów

Pow.
bibl.
w m2

2007 r. liczba
miejsc

Iiczba 
odwiedzin

udostęp-
niono

zarejestr.
czytel.

wypoż.
wol.

j.inw. czyt. wyp.
1 Informacji Naukowej 20 20293 20566 727 21506 42.5 42.5 3 127
2 Filologii Angielskiej 60 52000 82010 1497 27200 56 56 6 542
3 Filologii Germańskiej 60 4631 1535 1718 5430 51.5 51.5 5 382
4 Filologii Klasycznej 17 2254 6305 388 6798 8 51 2 80
5 Filologii Polskiej 54 5453 19852 3857 17423 54 31 8 731
6 Filologii Romańskiej 66 16260 36275 747 6829 86 28 5 250
7 Filologii Słowiańskiej 24 11250 17300 1213 6556 60 60 3 251
8 Dziennikarstwa 20 2915 3426 471 3235 35 35 1 66
9 Niderlandystyczna 15 2152 5109 523 3330 26 26 2 77

10 Astronomicznego 3 460 1440 112 278 32 32 1 92
11 Chemii 55 16118 33687 2690 6241 45 35 3 333
12 Fizyki 49 73420 91230 882 58012 43 43 3,5 500
13 Matematyki i Inform. 24 *0 *0 1600 3030 25 25 5 450
14 Historycznego 56 31714 32613 1709 41530 55 50 8 459
15 Historii Sztuki 30 22201 84750 1022 4343 43.5 26 3 218
16 Pedagogiki 24 11483 37579 2030 18040 44 42 6 269
17 Psychologii 30 9728 20205 1156 11802 52 38 4 140
18 Archeologii 32 2846 9941 462 910 30,5 30,5 1 123
19 Etnologii 14 2023 5663 221 1986 23 23 1 39
20 Kulturoznawstwa 16 790 750 695 7701 53.5 53.5 2 149
21 Biotechnologii 30 4539 3734 343 1713 30 30 1 85
22 Biologii Roślin 25 6809 10471 1310 3662 41 41 2 130
23 Geogr. i Rozwoju Reg. 30 4870 20136 591 3804 50 50 4 192
24 Meteor.i Klimatol. 10 479 1000 235 215 19 19 0 87
25 Genetyki i Mikrobiologii 18 1219 5853 476 8901 31 25 2 244
26 Nauk Geologicznych 40 10003 12244 938 10513 44 44 3 360
27 Zoologicznego 19 3800 4100 1156 1710 34 14 2 140
28 Antropologii 9 2800 5400 335 1102 12 12 0.5 16
29 Fizjologii Zwierząt 2 0 0 16 0 0 0 0 16
30 Muzeum Przyrod. 3 498 2066 398 281 22 22 1 45
31 Ogrodu Botanicznego 4 25 150 32 150 6 6 0 47
32 Nauk Społecznych 103 22391 53071 5567 18166 50 40 12 1334
33 Prawa, Administracji 369 102872 300016 10512 16034 153 39 26 2980
34 Alliance  Française 24 1525 1470 3038 1010 40 40 1,5 160
35 Austriacka 36 2380 9500 794 1276 36 36 1 97
36 Brytyjska 18 4100 5200 2911 15291 30 30 3 166
37 Studium Jęz. Obcych 12 3434 5627 1184 2278 47 47 2 78
38 CSNiE im.W.Brandta 20 943 4715 46 245 40 40 1 60

Razem: 1441 460678 954989 53602 338531 1550.5 1314 134,5 11515

*brak danych za 2007 r.
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Zestawienie wydatków na zbiory w bibliotekach specjalistycznych

Lp.
Biblioteka

(Wydziału, Instytutu,
Katedry,Zakładu)

Wydatki 2007
Wydatki 

2007
(w złotych) (w złotych)

wyd. czasopisma zbiory oprawa meble komput. inne*
zwarte spec.

1 Informacji Naukowej 10315 7256 273 1531 0 0 448
2 Filologii Angielskiej 75035 9832 29 3700 0 0 0
3 Filologii Germańskiej 7553 280 0 3305 0 0 4650
4 Filologii Klasycznej 17865 14796 0 2049 0 0 11
5 Filologii Polskiej 30504 8733 0 2916 0 0 3392
6 Filologii Romańskiej 6326 6688 0 1000 0 0 0
7 Filologii Słowiańskiej 25314 13801 1444 0 0 0 0
8 Dziennikarstwa 24175 0 0 0 0 0 0
9 Niderlandystyczna 4095 2791 0 0 0 0 0

10 Astronomicznego 2000 80000 0 0 0 0 0
11 Chemii 70975 519212 160 8000 8511 14662 266911
12 Fizyki 11698 348269 0 1037 0 0 0
13 Matematyki i Inform. 80101 **16961 0 0 151000 9700 5600
14 Historycznego 49712 3701 4017 3074 0 0 4249
15 Historii Sztuki 5442 13909 0 3636 0 3779 0
16 Pedagogiki 31291 5407 50 4526 3403 7464 9889
17 Psychologii 36103 53585 0 4026 0 12140 2734
18 Archeologii 22453 4221 0 2971 0 0 0
19 Etnologii 5626 250 0 3440 0 0 0
20 Kulturoznawstwa 19096 5398 1443 2269 0 0 1132
21 Biotechnologii 10273 84408 0 0 0 0 0
22 Biologia Roślin 13898 50097 0 1755 0 0 0
23 Geogr. I Rozwoju Reg. 5937 44766 0 0 0 2754 3783
24 Meteor. i Klimatol. 2556 23933 0 0 0 0 26
25 Mikrobiologii 7180 28502 0 0 0 0 5608
26 Nauk Geologicznych 2078 125164 1339 1525 0 4000 3076
27 Zoologicznego 30000 30753 272 600 0 0 30541
28 Antropologii 2390 7400 0 0 0 0 0
29 Fizjologii Zwierząt 0 0 0 0 0 0 0
30 Muzeum Przyrodn. 5365 19805 868 740 0 241 969
31 Ogrodu Botanicznego 4953 1317 0 0 0 0 0
32 Nauk Społecznych 64417 63158 0 2214 0 0 265
33 Prawa i Administracji 75710 95847 0 18872 0 64305 30182
34 Alliance Française 0 0 0 0 0 0 0
35 Austriacka 1304 0 0 2000 0 342 574
36 British Council 0 0 0 0 0 0 208
37 Studium Jęz. Obcych 12875 1323 2973 0 0 0 0
38 CSNiE im.W.Brandta 47148 7099 0 0 0 0 0

Razem: 821763 1681701 12868 75186 162914 119387 374248

* tj. karty katalogowe, ekslibrisy, kody kreskowe, materiały biurowe, materiały do kserowania
* * wydatki Biblioteki Informatyki
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Streszczenia sprawozdań bibliotek specjalistycznych
2007

(część opisowa)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

W 2007 r. z 3 osobowej obsady – jedna osoba p. Magdalena Lamperska 

przebywała (6-ty rok z rzędu) na urlopie wychowawczym. Z dniem 12.10.07

definitywnie zrezygnowała z pracy w Uniwersytecie Wrocławskim. Od stycznia do 

maja zatrudniono na ½ etatu osobę ze średnim wykształceniem a z dniem 1.11.07 -

na tym etacie p. Dorotę Chłopkowską, studentkę V r. naszego Instytutu (do 31.12. 

na ½ etatu a od 1.01.2008 r. już w pełnym wymiarze etatu magazyniera 

bibliotecznego). Warunki lokalowe pozostały bez zmian. Wyposażenie też nie uległo 

zmianie. Na okres lipiec 2007 – luty 2008 zapisano 65 nowych czytelników -

studentów Studiów Podyplomowych Centrum Edukacji Nauczycielskiej. W związku 

z tym wzrosła minimalnie liczba wypożyczeń na zewnątrz a mniej udostępniono 

książek na miejscu. Na działalność Biblioteki wydano mniej pieniędzy a tym samym 

kupiono mniej książek, szczególnie skryptów (tylko 22 wol.). Do bazy publikacji 

pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego wpisano 108 publikacji, których dane 

bibliograficzne przesłano poprzez formularze internetowe. 

W bazie VIRTUA opracowano 141 rekordów egzemplarza książek z Biblioteki 

Instytutu. 

Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej

W 2007 roku w działalności Biblioteki nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne.

Personel Biblioteki liczy 6 osób na pełnym etacie ( 4 kustoszów, 1 bibliotekarz, 1 

starszy magazynier).

Rok 2007 był jak zwykle pracowity dla Biblioteki. Wypożyczono 109.210 vol.

Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o 764 vol. wydawnictw zwartych, 17 vol. 

czasopism, 136 prac magisterskich i 6 rozpraw doktorskich.

Kontynuowano meliorację katalogów i selekcję księgozbioru. Wyselekcjonowano 

260 dzieł ( 272 vol.).
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Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej                                     

W roku 2007 w Bibliotece nastąpiły zmiany personalne. Jedna osoba odeszła na 

emeryturę. Od lutego przyjęto nowego pracownika. W czytelni satysfakcjonujące 

warunki do pracy naukowej, w magazynie, po przeprowadzeniu wielu prac 

porządkowych, książki na razie mieszczą się na półkach. Wydatki na zakupy 

książek były znacznie mniejsze niż w roku ubiegłym. Ze względu na ograniczoną 

ilość miejsca w bibliotece książki kupowane były wybiórczo. Większość wpływów 

książek pochodziła z darów krajowych, a najwięcej wpływów czasopism z 

prenumeraty zagranicznej. Wszystkie kupowane książki oraz najnowsze dary 

przekazywane były do opracowania centralnego. Odnotowano duży spadek liczby 

odwiedzin. Spadła też ilość wypożyczeń na zewnątrz, większe natomiast było 

zainteresowanie księgozbiorem lektoryjnym i udostępnianiem książek z magazynu 

do czytelni. W 2008 r. planowana jest wymiana sprzętu komputerowego na nowszy. 

Do najważniejszych prac wykonanych w bibliotece należy zaliczyć: zakończenie 

prac związanych z selekcją wydawnictw zwartych i skryptów, prace porządkowe 

związane z księgozbiorem językoznawczym oraz otrzymaniem kilku regałów 

jezdnych.

Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej.

W Bibliotece zatrudnione są dwie osoby na pełnych etatach. Sytuacja lokalowa nie 

uległa zmianie. Wydatki na książki, czasopisma, materiały biblioteczne i biurowe 

zostały pokryte z budżetu, ze środków przeznaczonych na działalność statutową, 

badania własne i granty. Zbiory gromadzono poprzez kupno, dary, wymianę i 

prenumeratę. Nowe wydawnictwa zwarte opracowywane były w Bibliotece 

Uniwersyteckiej, a czasopisma we własnym zakresie.

W październiku mgr S. Zielińska przeprowadziła zajęcia z przysposobienia 

bibliotecznego dla studentów Instytutu i Międzywydziałowych Indywidualnych 

Studiów Humanistycznych.

Ważnym osiągnięciem było zakończenie działań poskontrowych i przekazanie do 

Biblioteki Głównej UWr starodruków znajdujących się dotychczas w Instytucie. W 

porównaniu z rokiem ubiegłym zmalała liczba odwiedzin i wypożyczeń. Z Biblioteki 

korzystają pracownicy naukowi i studenci wszystkich kierunków humanistycznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Częstymi gośćmi też są pracownicy i studenci innych 
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uczelni polskich.

Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej

W Bibliotece było zatrudnionych osiem osób na pełnych etatach. Do dyspozycji 

Biblioteki pozostawało 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni 731 m², w tym sala 

Nehringa z łącznikiem na księgozbiór podręczny. Biblioteka posiada 6 komputerów  

i 3 drukarki. Korzystano z Internetu, programu „Klient”, MAK i komputerowych 

nośników informacji bibliograficznych zawierających „Przewodnik Bibliograficzny” i 

„Bibliografię Zawartości Czasopism”. Zakupy i ewidencja zbiorów odbywały się 

zgodnie z planem. Opracowywano dary i kupno bieżące (krótsze rachunki 

gotówkowe). Kontynuowano prace związane z melioracją instytutowego katalogu 

alfabetycznego i rzeczowego wydawnictw zwartych. Dobrze w tym roku 

funkcjonowało opracowanie czasopism, nieco gorzej wydawnictw zwartych. W 2007

r. w porównaniu do roku ubiegłego zwiększyła o  3 % liczba zarejestrowanych 

czytelników. Zmniejszyła się o 13%  liczba udostępnionych dzieł w Lektorium.  W 

wypożyczalni liczba odwiedzin wzrosła o 18%. Do selekcji wytypowano około 100 

wydawnictw zwartych z Katedry Języka Polskiego i dawnego Instytutu Filologii 

Polskiej i Słowiańskiej. Zakupiono drabiny i dodatkowy osuszacz do wykorzystania 

w pomieszczeniach magazynowych. 

Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej

W roku sprawozdawczym 2007 z Biblioteki odeszła osoba, której skończył się urlop 

wychowawczy. Obecnie jest 5 etatów. Jedna osoba awansowała na stanowisko 

kustosza. Wpływy wydawnictw zwartych i ciągłych utrzymały się na poziomie roku 

ubiegłego. Tym razem większość stanowiły dary. Zwiększyła się liczba odwiedzin i 

wypożyczeń na miejscu. Wypożyczanie do domu pozostało na poziomie ubiegłego 

roku. Czytelnikami Biblioteki poza studentami własnego Instytutu byli studenci z 

Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, z Kolegiów 

Językowych (szczególnie spoza Wrocławia), programu MOST i obcokrajowcy z 

programu SOKRATES.

W związku z planowanym kapitalnym remontem budynku Instytutu, prace w 

bieżącym roku skoncentrowane były na przygotowaniach do przeprowadzki 

Biblioteki, która ma nastąpić w lutym 2008 r. W związku z tym trzeba było m. in. 

wytypować księgozbiór do udostępniania, niezbędny do wykorzystania w procesie 
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dydaktycznym. Ponieważ w pomieszczeniach zastępczych nie ma możliwości 

udostępniania całego księgozbioru, jego pozostała część będzie przechowywana 

księgozbiór kartonach..

Przeprowadzono także selekcję księgozbioru. Sporządzono 2 protokoły i usunięto 

1600 woluminów książek zniszczonych,  nie związanych z profilem, przestarzałych 

podręczników i zbędnej wieloegzemplarzówki. Wszystkie prace związane z selekcją 

tj. wykreślanie z inwentarzy, wyjęcie kartek z katalogów, rozpisanie kartek z 

sygnaturami zbiorczymi zostały wykonane. Do podpisu został przekazany jeszcze 

jeden protokół selekcyjny.

Dla studentów I roku studiów stacjonarnych i wieczorowych odbyło się szkolenie 

biblioteczne, opracowano także informator ułatwiający korzystanie z Biblioteki.

Pracownicy Biblioteki przygotowywali w formie drukowanej a także w  lokalnej sieci 

komputerowej listy nowości i wykazy zawartości czasopism, które cieszą się 

największym zainteresowaniem.

Biblioteka uczestniczyła w napełnianiu bazy Publikacji Pracowników UWr poprzez 

formularze online.

Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej 
W Bibliotece są nadal zatrudnione 3 osoby na pełnym etacie: mgr Małgorzata 

Cedrowska, mgr Aleksandra Dębowska. Mgr Aleksandra Łamasz (absolwentka 

bibliotekoznawstwa, pracuje od lutego 2007).`` Warunki w czytelni nie zmieniły się. 

Liczy 24 miejsca oraz 2 w małym gabinecie, gdzie mieści się czytelnia dla 

pracowników IFS. Wykładane są tam bieżące numery czasopism oraz nowości 

książkowe. Czytelnia pełni też funkcję wypożyczalni. Odbywały się tu także odczyty 

Zakładu Literatury Rosyjskiej oraz spotkania z pisarzami (m.in. z Dubravką 

Ugresic). Na nowe nabytki pozostało nam niewiele miejsca i prawdopodobnie 

zostanie ono wykorzystane w ciągu przyszłego roku. Zakup nowych książek 

finansowany jest z budżetu Instytutu (ze środków własnych i na działalność 

statutową). W zupełności zaspokaja to potrzeby Biblioteki. Zaopatrujemy się w 

księgarniach i wydawnictwach uczelnianych na terenie całego kraju. Zakupy 

zagraniczne realizowane były poprzez firmy prowadzące import książek (np. Press, 

Kniga, Kultura rosyjska, Nestor). Zbyt wolno są realizowane zamówienia książek 

czeskich i serbskich. Zwiększyła się liczba książek pochodzących z wymiany 

prowadzonej przez Bibliotekę Uniwersytecką oraz (znacznie) z darów 
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zagranicznych (Serbia). W roku 2007 przybyły nowe czasopisma (4 tytuły). Książki 

z zakupu były opracowywane na bieżąco, z wymiany – katalogowane centralne. 

Bardzo liczne dary były opracowywane sukcesywnie, w miarę potrzeb i wolnego 

czasu. Przekatalogowanie nie jest kontynuowane ze względu na skromną obsadę 

Biblioteki oraz liczne dary. Choć liczba czytelników zarejestrowanych stopniowo się 

zwiększa, to liczba odwiedzin w czytelni zmniejszyła się. Jest to podyktowane 

zapewne tym, że wiele osób czerpie potrzebne informacje z Internetu oraz tym, że 

często książki z księgozbioru podręcznego kserowane są przez jedną osobę dla 

całej grupy czytelników. Zakończono poszukiwanie braków względnych. Trwa 

zbieranie podpisów pod listami braków. W budynku działa jeden punkt ksero oraz 

licząca 8 stanowisk pracownia komputerowa. Przysposobienie biblioteczne 

prowadzi kierownik Biblioteki przy współudziale pozostałych pracowników. Studenci 

zaliczają test ze znajomości transliteracji (konieczne przy korzystaniu z katalogu) 

oraz znajomości regulaminu Biblioteki i zasad korzystania ze zbiorów.    

Biblioteka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Biblioteka udostępnia zbiory czytelnikom 6 dni w tygodniu, od poniedziałku do 

soboty. Zatrudniona jest w niej jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, oraz

dodatkowa osoba- do obsługi czytelników w soboty, zatrudniona na umowę 

zlecenie. Ze względu na fakt, że Biblioteka jest stosunkowo nowa, a księgozbiór na 

razie niewielki (ok. 2600 woluminów), w chwili obecnej nie ma większych potrzeb 

kadrowych. W roku bieżącym, osoba prowadząca Bibliotekę Instytutu ukończyła 

naukę w Podyplomowym Studium Kwalifikacyjnym dla Bibliotekarzy na  UWr. 

Biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: czytelni, w której udostępnia się 

księgozbiór podręczny (20 miejsc dla czytelników, komputer z dostępem do 

katalogu) oraz magazynu, w którym przechowywane są książki i czasopisma. 

Zakup książek finansowany był w roku bieżącym z pieniędzy przeznaczonych na 

działalność statutową Instytutu. Książki zakupione zostały głównie w hurtowni 

„Azymut”, w Księgarni Naukowej, oraz  w firmie Wydawniczej Juszczak. 

Wydawnictwa zagraniczne nabyte zostały w Księgarni Kubicz. W roku bieżącym 

zakupiono 644 woluminów, łącznie wydano na nie 24.175 zł. Biblioteka otrzymała 

również dary  od pracowników i studentów Instytutu Dziennikarstwa. Księgozbiór 

Biblioteki Dziennikarstwa włączony jest do centralnego opracowania. W chwili 

obecnej czytelnicy mogą korzystać jedynie z katalogu komputerowego, w czytelni 



99

znajduje się komputer przeznaczony do przeglądania zasobów bibliotecznych. 

Zbiory Biblioteki Dziennikarstwa udostępniane są zgodnie z  nowym Regulaminem, 

który wszedł w życie z dniem 1 października b.r. Z ewidencji  wynika, iż liczba 

odwiedzin i zamówień jest porównywalna z rokiem ubiegłym. Bibliotekę odwiedzają 

nie tylko studenci Dziennikarstwa (stacjonarni, zaoczni, podyplomowi), ale również 

osoby z zewnątrz 

(np. studenci, doktoranci czy pracownicy innych wydziałów).Obecnie Biblioteka 

wyposażona jest w 2 stanowiska komputerowe- jedno dla czytelników i jedno dla 

pracownika. Jak co roku w październiku zostały przeprowadzone obowiązkowe 

szkolenia biblioteczne (z wpisem do indeksu) dla studentów 1-go roku.

Biblioteka Niderlandystyczna (BN)    

W BN zatrudnione są 2 osoby na pełnych etatach. Warunki przechowywania 

zbiorów są doskonałe. Z uwagi na fakt, że BN zajmuje wspólnie z Ośrodkiem 

Kultury Niderlandzkiej ten sam obiekt, w którym ponadto odbywają się także zajęcia 

dydaktyczne i kulturalno-oświatowe dla studentów filologii niderlandzkiej i gości z 

zewnątrz, jej godziny otwarcia są z tymi zajęciami bezpośrednio skorelowane i od 

nich zależne. Skatalogowano 426 dzieł w 444 woluminach. Stan wydawnictw 

ciągłych osiągnął 197 tytułów w 5440 woluminach.

W roku 2007 pracownicy BN rozpoczęli dokumentowanie dorobku naukowego 

pracowników KFN poprzez wpisywanie go na formularzach online do Bazy 

Publikacji Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Od lat nierozwiązanymi problemami BN pozostają jakościowy i ilościowy stan 

komputeryzacji biblioteki oraz obciążanie jej odbywającymi się w niej zajęciami 

dydaktycznymi.

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

Biblioteka Instytutu Astronomicznego
W Bibliotece obsługa jest jednoosobowa. Liczba czytelników zarejestrowanych 

utrzymuje się w granicach nieco ponad 100 osób. Księgozbiór Biblioteki 

udostępniany jest na miejscu (w szczególności dotyczy to czasopism i literatury 

fachowej w języku obcym). Zakup, gromadzenie i opracowanie księgozbioru 
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odbywają się we własnym zakresie. Jak co roku dla studentów I roku Astronomii 

prowadzone są szkolenia biblioteczne. Największą satysfakcję sprawia 

poszukiwanie, dotarcie do źródeł i sporządzenie bibliografii dla potrzeb czytelników. 

Praca została wykonana częściowo, dalsza część będzie kontynuowana. W dobie 

dzisiejszej dotarcie do informacji jest prostsze, ale dotarcie do źródła wiedzy to 

zadanie bibliotekarza. I właśnie na tym polega przyjemność i zadowolenie w pracy.

Biblioteka Instytutów Fizyki
W 2007  roku  w  działalności  biblioteki  nie  nastąpiły  żadne  znaczące  zmiany  

organizacyjne.

Personel  liczył  4  osoby  na  3 i ½  etatu. Wydatki  na  zakup  wydawnictw  

zwartych  nieznacznie  wzrosły,  zaś na  wydawnictwa  ciągłe  zmalały.  Wszystkie  

stanowiska  komputerowe w  czytelni  przeznaczone  dla  studentów  były  i  są 

nadal stale  zajęte. Wzrasta  zainteresowanie dostępem  internetowym  do  

komputerowej  Bazy  Książek  Biblioteki  Instytutów  Fizyki. Liczba  

zarejestrowanych  czytelników nieznacznie   zmalała.  Zmalała  też  liczba  

studentów  z    Fizyki  i  Astronomii   odwiedzających  naszą   bibliotekę   i  

korzystających  z  naszego  księgozbioru. Zauważalny  jest  stały  wzrost  

wypożyczanych   do  kserowania  wydawnictw  zwartych. Ciągle  utrzymuje  się  

duże  zainteresowanie  naszym  księgozbiorem  i  czytelnią  ze  strony  studentów  

nauk  przyrodniczych  i  chemicznych.  Zwiększeniu  uległa  ilość składanych i  

realizowanych  kwerend  wewnętrznych  składanych  przez   pracowników  naszego  

Wydziału . Wydatki  na  oprawę  druków  bibliotecznych  zmalały  o  jedną  trzecią  

w  stosunku  do  roku  poprzedniego.   Biblioteka  organizowała  wystawy    nowości  

książek  z  fizyki  i  nauk  pokrewnych.  

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Biblioteka Wydziału Matematyki i  Informatyki

W roku 2007 Wydziałowa Biblioteka Matematyki i Informatyki, w dalszym ciągu jest 

Biblioteką, która dopiero się  tworzy. Trwają prace zarówno remontowe, jak i te 

związane z ostatecznym połączeniem dwóch bibliotek od strony merytorycznej.

W roku akademickim 2007/2008 uległ zmianie stan zatrudnienia. Na emeryturę 



101

odeszła Pani Marta Gorczyca oraz z funkcji kierownika zrezygnował Pan Mariusz 

Humecki. Po tych zmianach obecnie pracują cztery osoby na pełnym etacie. 

Konsekwencją trwających prac remontowych oraz zmian organizacyjnych są m. in. 

skrócone godziny otwarcia Biblioteki, ograniczone formy udostępniania zbiorów, 

utrudniony dostęp do czasopism bieżących i ich numerów archiwalnych, bardzo 

ograniczone możliwości działalności informacyjnej. 

Pod koniec roku, pomimo trudności, podjęte zostały działania, które mają na celu 

ułożenie archiwalnych numerów czasopism matematycznych i informatycznych na 

nowych regałach jezdnych. Następnym etapem, obecnie priorytetowym, będzie 

opracowanie i skatalogowanie zaległych czasopism za 2006 i 2007 rok.

Księgozbiór Biblioteki liczy 53 336 woluminów oraz 3762 woluminy depozytu PAN.  

W 2007 kupiono w sumie 653 woluminy wydawnictw zwartych, za  sumę  80.101 zł.

W Bibliotece dostępne są katalogi kartkowe. Zbiory informatyczne posiadają 

również odpowiednik elektroniczny z dostępem do Internetu pod adresem 

http://www.ii.uni.wroc.pl/biblioteka/index.phtm. W dalszym ciągu dla zbiorów 

informatycznych tworzone są rekordy egzemplarza, a książki wydane po 2000 oraz 

nowości są objęte katalogowaniem centralnym.

Pod koniec roku podjęto współpracę z Sekcją Prac Bibliograficzno-

Dokumentacyjnych, w wyniku której zaczęto wprowadzać dane do bazy Publikacji 

Pracowników. Na dzień dzisiejszy wprowadzane są dane o publikacjach 

pracowników Instytutu Informatyki.

Na potrzeby nowej Biblioteki kupiono meble za 151 000 zł, a także 3 nowe 

komputery. Dzięki temu, czytelnicy będą mieli do dyspozycji 4 stanowiska 

komputerowe z dostępem do Internetu, baz danych oraz katalogu. Prace nad 

komputeryzacją nadal trwają.

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH

Biblioteka Instytutu Historycznego
W 2007 roku w Bibliotece Instytutu Historycznego miały miejsce duże zmiany 

kadrowe. Od 1 października 2007 r. na emeryturę przeszła kustosz mgr Elżbieta 

Witwicka, wieloletnia kierowniczka Biblioteki. W okresie od kwietnia do listopada 

2007 r. zatrudniono czworo nowych, młodych i mało doświadczonych pracowników. 

W Bibliotece Instytutu Historycznego zatrudnionych jest osiem osób, pracujących w 
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systemie dwuzmianowym w godz. 900 – 1800. Dyżury pełnione są także w soboty i 

niedziele. Prócz bieżących prac związanych z kupnem, opracowaniem i 

udostępnianiem zbiorów w lipcu rozpoczęto skontrum wydawnictw zwartych (84000 

jednostki inwentarzowe). Dobiegają końca prace nad ostatecznym protokołem 

kontroli zbiorów.

Biblioteka samodzielnie kupuje i opracowuje zbiory. Liczba nabytków została 

utrzymana na poziomie podobnym do lat ubiegłych (około 200 wol. miesięcznie). 

Wpływy są opracowywane na bieżąco, informacja o nowościach co miesiąc ukazuje 

się na internetowej stronie domowej biblioteki, a w formie drukowanej udostępniana 

jest w czytelni. W 2007 r. odnotowano wzrost liczby dzieł wypożyczonych na 

zewnątrz i nieznaczny spadek liczby dzieł udostępnionych w czytelni. 

Od lat problemem Biblioteki Instytutu Historycznego jest brak stanowisk 

komputerowych  dostępnych dla czytelników. W katalogu komputerowym znajduje 

się obecnie prawie 9000 rekordów egzemplarza, co stanowi niemal 80% nabytków 

z lat 1994-2007. Koniecznością zatem jest umożliwienie czytelnikom dostępu do 

bazy oraz wprowadzenie komputerowego wypożyczania zbiorów. Mimo podjętych 

starań ciągle jeszcze nie udało się zeskanować kartkowych katalogów 

bibliotecznych.

Kolejnym poważnym problemem jest brak pomieszczeń magazynowych. Przy 

szybko powiększającym się księgozbiorze (obecnie Biblioteka posiada 143760 

jednostek inwentarzowych) brakuje miejsca na jego prawidłowe rozmieszczenie, 

odnosi się to zwłaszcza do czasopism. Problem rozwiązywany jest doraźnie przez 

dostawianie regałów w miejscach do tego nie przeznaczonych. Z niecierpliwością i 

nadzieją oczekujemy na rozpoczęcie remontu i rozbudowy gmachu Instytutu 

Historycznego, w którym przewidywane są nowe pomieszczenia biblioteczne. 

Rozpoczęcie inwestycji ma nastąpić w połowie 2008 r.

W maju 2007 r. pożegnaliśmy śp. prof. Tadeusza Kotulę. Biblioteka Instytutu 

Historycznego przygotowała wystawę poświęconą dorobkowi naukowemu prof. dra 

hab. T. Kotuli.

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki

Biblioteka zajmuje pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Szewskiej 36. W 

związku z zagrzybieniem występującym na dużym obszarze ścian jednego z 

pomieszczeń Biblioteki wykonano ekspertyzę mikologiczną i budowlaną.  Zalecono 
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m.in. wykonanie  tzw. tynków renowacyjnych na powierzchni ścian, co zostało 

wykonane w okresie wakacyjnym w sierpniu i na początku września. Duże 

utrudnienie w obsłudze czytelników stanowi ruchliwy główny korytarz wejściowy do 

budynku, dzielący Bibliotekę na dwie odrębne części. Obecne warunki 

udostępniania księgozbioru licznym czytelnikom, w niemałej ilości także spoza 

Instytutu, spoza Wrocławia i z zagranicy, sprawiają, iż liczba pracowników Biblioteki 

nie jest wystarczająca. Skutkiem wzrastającej  frekwencji i specyfiki poszukiwań 

znaczna część czasu przeznaczana jest na bezpośrednią obsługę czytelników, na 

pomoc w kwerendach, pracach bibliograficznych oraz udzielanie informacji. 

Dnia 4 czerwca 2007  r.  mgr Anita Wincencjusz-Patyna  obroniła pracę doktorską  

pt. Polska ilustracja książkowa 1950-1980. Artystyczne kreacje i realizacje, 

uzyskując tytuł  doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce. We 

wrześniu br. wzięła  udział w międzynarodowej konferencji Awarding Pictures. The 

Art.  of Children`s Book Illustration Symposium w Naples na Florydzie. 28 września 

wygłosiła na niej referat Origins of the Worldwide Success of the So-calles „Polish 

Illustration School”: Winners of International Book Illustration Awardsand Their 

Works.

Biblioteka Instytutu Pedagogiki

W Bibliotece zatrudnionych jest 6 osób na pełnych etatach. Nastąpiły natomiast 

zmiany personalne. Jedna osoba odeszła na emeryturę po czterdziestu latach 

pracy. Od września b.r. przyjęto nowego pracownika. Utrzymano dotychczasowe 

godziny udostępniania zbiorów w ciągu tygodnia oraz dyżury sobotnio-niedzielne. 

Pracownicy Biblioteki przeprowadzili szkolenie w formie prezentacji komputerowej 

dla studentów pierwszych lat studiów dziennych i zaocznych. Biblioteka, podobnie 

jak w latach poprzednich, wzięła aktywny udział w aktualizacji bazy Publikacji 

Pracowników UWr, a także w tworzeniu projektu regulaminu wzorcowego dla 

bibliotek specjalistycznych. W bieżącym roku wzrosły wydatki na zakup wydawnictw 

zwartych i wydawnictw ciągłych. Zmniejszyła się natomiast liczba wypożyczeń. 

Związane to było częściowo z remontem pomieszczeń bibliotecznych (wymiana 

okien). W bieżącym roku przeprowadzono skontrum czasopism oraz 

niezaplanowane skontrum księgozbioru czytelni. Skontrum związane było z 

wprowadzeniem sygnatur miejsca dla książek znajdujących się w czytelni. Niestety 

z powodu awarii instalacji elektrycznej zniszczeniu uległy dwa komputery stojące w 
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czytelni, niemniej na początku roku 2008 straty te mają zostać uzupełnione  dzięki 

zakupowi nowego sprzętu.

Biblioteka Instytutu Psychologii

W Bibliotece zatrudnione są 4 osoby  na pełnych etatach. Dużym problemem jest 

zbyt mały lokal jak na obecne potrzeby Biblioteki. Oprócz małej rezerwy  

magazynowej, którą uzyskuje się tylko poprzez kolejne selekcje, brakuje 

oddzielnego pomieszczenia na wypożyczalnię i katalogi, co jest bardzo uciążliwe 

zarówno dla czytelników, jak i personelu. W tym roku wymieniono okna w 

pomieszczeniach Biblioteki, ponadto zakupiono nowy sprzęt do udostępniania 

komputerowego, które zaczęło funkcjonować z dniem 15 października  2007 r. W 

ramach retrospektywnego tworzenia rekordów egzemplarza wprowadzono 1456 

opisów. Obecnie około 60% księgozbioru druków zwartych znajduje się w bazie 

komputerowej systemu Virtua. Istnieje często odwiedzana strona internetowa 

Biblioteki, w ciągu roku zanotowano  19.828 odsłon. Prezentujemy na swojej 

witrynie godziny otwarcia,  ogłoszenia, aktualizowaną na bieżąco listę czasopism 

wraz z zasobami, nowe nabytki w postaci skanów okładek z opisem katalogowym. 

Biblioteka Instytutu Archeologii

W roku sprawozdawczym w Bibliotece  zatrudniona była jedna osoba na pełnym 

etacie. W Bibliotece wykonywano wszystkie czynności biblioteczne. Bieżące wpływy 

– książki – były katalogowane w systemie VIRTUA przez pracowników Biblioteki 

Uniwersyteckiej. Do lipca roku sprawozdawczego w Bibliotece Instytutu Archeologii 

były tworzone rekordy egzemplarzy książek. Ponadto Instytut Archeologii zlecił 

pracownikom Biblioteki Uniwersyteckiej opracowanie 758 rekordów 

bibliograficznych książek. Biblioteka posiada 6 komputerów i 3 skanery 

przeznaczone dla czytelników. Wszystkie mają łącza internetowe. Liczba 

czytelników i wypożyczeń w Bibliotece utrzymywała się na wysokim poziomie. 

Największym źródłem wpływu do księgozbioru była wymiana za publikacje własne 

Instytutu Archeologii. W roku sprawozdawczym połączono pomieszczenia Biblioteki 

z Pracownią Komputerową Instytutu Archeologii.  

                                        
Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej

W Bibliotece od 01.01.2007 r. zatrudniona jest mgr Magdalena Bednarek. Do jej 
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obowiązków należą wszystkie czynności związane z prowadzeniem Biblioteki z 

wyjątkiem opracowywania wydawnictw zwartych.

Warunki lokalowe Biblioteki nie zmieniły się. Nadal nie ma wyodrębnionego 

pomieszczenia na księgozbiór, który rozmieszczony jest w sześciu pokojach 

pracowników naukowych, a tylko niewielka jego część znajduje się w 

pomieszczeniu należącym do Biblioteki.

Do Biblioteki należy czytelnia, w której znajdują się katalogi. Jest ona oddzielnym 

pomieszczeniem, nad którym bibliotekarz nie może mieć nadzoru. Wynikiem tego 

jest dewastacja katalogu. W czytelni jest 14 miejsc.

Z Biblioteki korzystają studenci i pracownicy Katedry Etnologii oraz innych katedr i 

instytutów. Biblioteka posiada komputer z możliwością połączenia z Internetem 

tylko do użytku pracownika. Jest on niezbędny dla prowadzenia działalności  

informacyjnej i kontaktów z Biblioteką Uniwersytecką, ułatwia również m.in. zakup 

książek i prenumeratę czasopism. Do dyspozycji studentów jest pracownia 

komputerowa na terenie Katedry.

W roku sprawozdawczym kontynuowano wymianę z 51 instytucjami naukowymi w 

Polsce i 26 za granicą.

Biblioteka Instytutu Kulturoznawstwa

Od czasu powołania przed ponad czterema laty przy Instytucie Kulturoznawstwa 

drugiego kierunku studiów – muzykologii – Biblioteka Instytutu składa się w istocie z 

dwóch odrębnych, wyspecjalizowanych bibliotek: kulturoznawstwa i muzykologii. 

Obie biblioteki obsługuje trzyosobowy zespół, w którym tyko jedna osoba jest 

zatrudniona na pełnym etacie. Jedna z pozostałych osób dzieli swój etat starszego 

referenta na obsługę sekretariatu Zakładu Muzykologii oraz obowiązki młodszej 

bibliotekarki, przede wszystkim – opracowywanie dla zbiorów muzykologicznych 

dwóch pozyskanych w darze księgozbiorów: tzw. „księgozbioru Chomińskich” i 

„księgozbioru Crolla”, liczących w sumie ok. 6200 vol. książek, nut i czasopism. 

Druga – zatrudniona na pół etatu młodszej bibliotekarki – tworzy i opracowuje 

płytotekę muzykologiczną oraz prowadzi komputerową rejestrację publikacji 

pracowników Instytutu i komputerową rejestrację prac magisterskich. Mimo 

wysokich, zdobytych samodzielnie kwalifikacji merytorycznych obie bibliotekarki nie 

posiadają formalnych uprawnień – z braku stosownego przeszkolenia w BU – do 

komputerowego katalogowania zbiorów bibliotecznych. Obie opracowują 
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równocześnie swoje rozprawy doktorskie, jedna z instrumentoznawstwa, druga –

etnomuzykologii. 

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Biblioteka Instytutu Geografii  i  Rozwoju Regionalnego

Lokal Biblioteki nie zmienił się. W związku z odejściem jednej osoby na emeryturę, 

zatrudniono nowego pracownika.

Zdecydowanie zmniejszyła się ilość osób korzystających z usług Biblioteki (o 

22 %), jednak liczba udostępnianych wydawnictw pozostała na podobnym poziomie 

co ubiegłoroczna.

Gromadzenie zbiorów opierało się głównie na darach i prenumeracie, o połowę 

zmniejszyła się kwota wydatków na zakup książek. Podjęto współpracę na zasadzie 

wymiany wydawnictw własnych z 16 ośrodkami geograficznymi w kraju.

Zakończono selekcję i przeprowadzono inwentaryzację wydawnictw zwartych. 

Kontynuowane były prace związane z przejmowaniem spuścizny prof. Alfreda 

Jahna, rozpoczęto przejmowanie księgozbioru prof. Leszka Baranieckiego.

Zakupiono nowy komputer, który usprawnił opracowanie zbiorów, meliorację 

katalogu oraz prowadzenie dokumentacji związanej z wymianą i selekcją zbiorów.

Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych
W Bibliotece pracowały 3 osoby zatrudnione na pełnych etatach. Pani dr Halina 

Czernianin otrzymała mianowanie na stanowisko kustosza dyplomowanego w ING. 

Warunki przechowywania zbiorów są dobre, choć zaczyna brakować regałów. 

Zakup regałów planuje się na rok 2008. 

W roku 2007 oddano do oprawy najbardziej poczytne i zniszczone woluminy. Do 

renowacji oddano też przedwojenne mapy geologiczne oraz kilka czasopism z XIX 

wieku – usługi te są jednak bardzo drogie.

Dyrekcja Instytutu zakupiła dostępy do baz elektronicznych czasopism 

geologicznych Georef i GeoScienceWorld. Podobnie jak w latach ubiegłych, 

Biblioteka otrzymała w darze od pracowników naukowych brakujące roczniki 

czasopism zagranicznych, a także cenne publikacje opracowane na zamówienie 

Ministerstwa Środowiska.
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Zakupiono nowy komputer, żeby usprawnić wprowadzanie rekordów do bazy  

Bibliografia Publikacji Pracowników UWr.

Dwie osoby z biblioteki brały udział w warsztatach i konferencjach naukowych. Pani 

Elżbieta  Dziemiańczuk opublikowała dwa artykuły na temat zbiorów 

kartograficznych Biblioteki Instytutu Nauk Geologicznych.

Przeprowadzono szkolenie biblioteczne dla studentów geologii.

Biblioteka Zakładu Meteorologii i Klimatologii Instytutu Geografii i Rozwoju  
Regionalnego
Biblioteka nie posiada samodzielnego etatu bibliotecznego. Księgozbiór jest 

udostępniany przez pracownika inżynieryjno-technicznego Zakładu mgr Piotra 

Ropuszyńskiego, który zajmuje się również jego gromadzeniem. Nadzór formalno-

merytoryczny jest sprawowany przez Kierownika Biblioteki Instytutu Geografii i 

Rozwoju Regionalnego. W roku sprawozdawczym zanotowano wzrost liczby 

wypożyczeń na zewnątrz o 9%, liczby odwiedzin w czytelni o 26% oraz liczby 

udzielonych informacji bibliotecznych także o 26%. Liczba wpływów wydawnictw 

zwartych kształtowała się na znacznie wyższym, a wydawnictw ciągłych utrzymała 

się na zbliżonym do roku ubiegłego poziomie. 

                                        WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

Biblioteka Instytutu Biologii Roślin

Biblioteka Instytutu Biologii Roślin w 2007 roku pomimo zmniejszonej kadry pracuje 

na dwie zmiany. W roku akademickim otwarta jest także w soboty. Dzięki 

szybkiemu i sprawnemu sprzętowi komputerowemu dostępnemu tylko dla  

pracowników w łatwy i szybki sposób można wykonywać najbardziej pilne prace 

usprawniające pracę Biblioteki. Dotyczy to miedzy innymi ciągłego poszerzania 

bazy Publikacji Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego zarówno o bieżące 

publikacje jak i wcześniejsze. W Bibliotece postępuje dalsza digitalizacja spisów 

treści najczęściej używanych przez studentów czasopism, co cieszy się dużym 

zainteresowaniem wśród użytkowników Biblioteki. Ważnym osiągnięciem stało się 

również stworzenie strony internetowej Biblioteki oraz umieszczenie na niej zdjęć 

Biblioteki, wykazu czasopism, zdigitalizowanych spisów treści niektórych 

czasopism, oraz podstawowych informacji o strukturze i lokalizacji Biblioteki. 

Wszelkie ogłoszenia dotyczące pracy Biblioteki na bieżąco umieszczane są na 
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stronie internetowej. W ten sposób Biblioteka wyszła poza ramy budynku 

stacjonarnego. Na podstawie Regulaminu Biblioteki Uniwersyteckiej stworzono 

także własny Regulamin dostępny również na stronie internetowej. Wykonano także 

opis półek w magazynie zawierających czasopisma. Dalej prowadzone są prace 

techniczne: porządkowanie zbiorów w magazynie i czytelni.

Biblioteka Instytutu Genetyki i Mikrobiologii
W 2007 roku Biblioteka zatrudniała dwóch pracowników na pełnym etacie. Od 

października jedna osoba odbywa staż biblioteczny w ramach wolontariatu. 

Potrzebny jest jeszcze jeden etat dla sprawniejszego funkcjonowania Biblioteki, ze 

względu na rozmieszczenie agend Biblioteki na trzech piętrach. Warunki lokalowe 

są dobre. Jest miejsce na nowe nabytki i rozwój księgozbioru. W roku 

sprawozdawczym nastąpiła wymiana regałów w czytelni. Finanse, pomimo starań 

Dyrektora Instytutu, przeznaczone na zakup książek i czasopism są 

niewystarczające, dlatego nie wszystkie zamówienia pracowników i studentów 

zostały zrealizowane. Najbardziej odczuwalna jest zbyt mała ilość najnowszych 

podręczników. Nabytki były opracowywane zarówno przez Bibliotekę 

Uniwersytecką,  jak i we własnym zakresie. Przeprowadzono szkolenie biblioteczne 

dla studentów przyjętych na pierwszy rok Ochrony Środowiska studiów 

stacjonarnych.                                                                             Biblioteka prowadzi 

także usługi kserograficzne. Zwiększyła się ilość komputerów ( z dwóch do sześciu) 

dla studentów w czytelni. Umożliwiło to czytelnikom lepszy dostęp do Internetu a 

zwłaszcza do czasopism elektronicznych. Biblioteka zorganizowała w roku 

bieżącym wystawę dorobku naukowego pracowników Instytutu. 

Biblioteka  Instytutu Zoologicznego 

W 2007 roku  został przeprowadzony remont magazynu Biblioteki. Spore 

przedsięwzięcie logistyczne, jakim  było wyniesienie całego księgozbioru, a 

następnie jego ulokowanie w nowoczesnych regałach przebiegło bardzo sprawnie. 

Przy okazji układania księgozbioru wiele wydawnictw zostało przygotowanych  do 

wycofania. Wszczęto procedury selekcyjne. Niemal półroczny remont magazynu nie 

wywołał znaczących perturbacji w działalności Biblioteki.  Czynna była 

wypożyczalnia oraz czytelnia, z wyłączeniem czytelni komputerowej. Został 

przygotowany nowy Regulamin Biblioteki,  wpisano 102 publikacje do Bazy 
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Publikacji Pracowników Uniwersytetu, wykonano dopisy wydawnictw ciągłych do 

katalogu własnego oraz Biblioteki Uniwersyteckiej, pozyskano 409 vol. nowych 

wydawnictw, przeszkolono 222 studentów I roku,  udzielono ogromnej ilości 

informacji biblioteczno-bibliograficznych, sprowadzono 127 kopii artykułów z kraju i 

zagranicy w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Był to rok wydajnej pracy 

bibliotekarzy, szkoda tylko, że tak  niedocenianej w wymiarze finansowym. 

Biblioteka Katedry Antropologii
Wszystkie prace biblioteczne wykonuje osoba zatrudniona na ½ etatu. Biblioteka 

współpracuje z Biblioteką Zakładu Antropologii PAN, obie biblioteki działają we 

wspólnych pomieszczeniach. Od 2007 roku wydawnictwa  zwarte objęte zostały 

opracowaniem centralnym. Wydawnictwa ciągłe opracowywane były we własnym 

zakresie. Z przedstawionych danych dotyczących działalności bibliotecznej wynika,

że wpływ wydawnictw zwartych wzrósł, natomiast wydawnictw ciągłych utrzymał się 

na poziomie ubiegłego roku. Wzrosły wydatki na czasopisma. W roku 

sprawozdawczym na podobnym poziomie  kształtowała się liczba woluminów 

udostępnionych w czytelni oraz wypożyczonych do domu. Liczba zarejestrowanych 

czytelników wzrosła.

Biblioteka Zakładu Fizjologii Zwierząt
Biblioteką opiekuje się pracownik  Zakładu. Trudne od lat warunki lokalowe 

spowodowały rozproszenie zbiorów bibliotecznych w pokojach pracowników 

naukowych Zakładu i w szafach na korytarzu.  W 2007 roku księgozbiór Biblioteki 

nie zwiększył swoich zasobów.  Kierownictwo Zakładu planuje likwidację Biblioteki.

Księgozbiór jest udostępniany tylko studentom i pracownikom Zakładu Fizjologii 

Zwierząt.  Udostępnianie zbiorów odbywa się w godzinach pracy pracowników 

Zakładu. 

Biblioteka Muzeum Przyrodniczego
W roku sprawozdawczym wszedł w życiu nowy Regulamin Biblioteki 

Muzeum Przyrodniczego. Z pewnością poprawi on działalność 

organizacyjną  Biblioteki. Polepszyła się   szybkość reagowania na 

kwerendy bibliotek i czytelników indywidualnych. Mimo jednoosobowej 

obsady,  bibliotekarz  skanuje poszukiwane artykuły.  Kilkaset woluminów 
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cennych czasopism przeniesiono  do sąsiedniego budynku (Herbarium), co 

pozwoliło na częściowe rozładowanie  magazynu. Oprawiono kilkadziesiąt  

woluminów najcenniejszych czasopism ornitologicznych. Biblioteka 

Muzeum coraz częściej jest odwiedzana  przez czytelników z całej Polski. 

Zaistniały perturbacje z wprowadzaniem prac dokumentacyjnych do bazy (w 

związku z odejściem pracownika Muzeum, który się tym zajmował). Zaległości 

zostaną nadrobione w I kw. 2008 roku.  

Biblioteka Ogrodu Botanicznego 
Pomieszczenia czytelni i magazynu Biblioteki pozostają bez zmian i są 

wystarczające.

Gromadzenie wydawnictw zwartych odbywa się głównie przez zakup krajowy i 

zagraniczny; publikacje popularnonaukowe otrzymujemy z Biblioteki 

Uniwersyteckiej z egzemplarza obowiązkowego.

Import czasopism zagranicznych oraz prenumerata czasopism krajowych jest na 

poziomie lat ubiegłych.

Przydział środków finansowych na gromadzenie jest wystarczający. 

Nie rozwiązana jest sprawa księgozbioru prof. J. Mądalskiego, zakupionego przez 

Dyrekcję Ogrodu Botanicznego, a znajdującego się w zasobach Biblioteki 

Uniwersyteckiej.

Ilość wypożyczonych woluminów  pracownikom Ogrodu Botanicznego jest na 

poziomie  lat ubiegłych. Znacznie zmniejszyła się  natomiast  liczba czytelników i 

odwiedzin studentów  z Uniwersytetu Przyrodniczego, korzystających obecnie z 

publikacji elektronicznych.  Opracowanie książek odbywa się centralnie przez 

Bibliotekę Uniwersytecką, czasopisma opracowywane są we własnym zakresie. 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

Biblioteka Wydziału Biotechnologii
Wydział Biotechnologii istnieje od roku a w jego strukturze Biblioteka, której warunki 

lokalowe, układ zbiorów, warunki pracy pozostały bez zmian. Realizowany jest plan 

powstania nowego budynku Wydziału Biotechnologii, w którym będzie nowoczesna 

biblioteka. Zgodnie z planem realizowany był zakup książek i prenumerata 

czasopism. Np. bardzo cenny zbiór „Methods in Enzymology” liczy już 427 
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woluminów. Przy porównywalnej do ubiegłego roku ilości korzystających ze zbiorów 

bibliotecznych, wzrasta zdecydowanie ilość korzystających z Internetu, szczególnie 

ze strony domowej Biblioteki Uniwersyteckiej.

WYDZIAŁ CHEMII

Biblioteka Wydziału Chemii
Biblioteka pracuje w systemie dwuzmianowym  w trzyosobowej obsadzie i 

obsługuje użytkowników nie tylko własnych ale i środowiska naukowego  

Wrocławia, gości zagranicznych i z Polski. Realizuje również zamówienia w ramach 

wypożyczalni międzybibliotecznej.

W bieżącym roku wzrosły wydatki na zakup książek, głównie na importowane, 

kupowane z grantów krajowych i europejskich. Wszystkie pozycje

( w tym 167 zagranicznych) opracowano komputerowo i tradycyjnie.

Prenumerata czasopism została utrzymana na tym samym poziomie.

Starania o przyjęcie Wydziału Chemii do konsorcjum Royal  Society of Chemistry 

zakończyły się sukcesem i w  październiku 2007 roku uzyskaliśmy dostęp online  do 

25 czasopism angielskich łącznie z archiwum od 1841. Koszt udziału Uniwersytetu 

Wrocławskiego w konsorcjum pokrywa w 100%  Wydział Chemii. To kolejne 

konsorcjum po Chemical Abstracts i American Chemical Society, do którego mają 

dostęp komputery z całej  domeny Uniwersyteckiej, tylko dzięki finansowaniu 

udziału w nich  przez Wydział Chemii.

Biblioteka Wydziału Chemii ma własną bazę publikacji naukowych swoich 

pracowników. W bieżącym roku przełożono i zmodyfikowano 1311 rekordów z lat 

1994-1995 i 2004- 2006  do Bazy Bibliografii Publikacji Pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego usadowionej na serwerze Biblioteki Uniwersyteckiej i dostępnej ze 

strony domowej Biblioteki Głównej. Uwzględniono w rekordach obowiązujące 

wartości IF za poszczególne lata. Poczyniono starania aby widoczne były również  

punkty za publikację z listy Ministerstwa. Uaktualniono rekordy KHW pracowników 

Wydziału Chemii w bazie Biblioteki Uniwersyteckiej.

Biblioteka otrzymała bardzo cenny dar przekazany przez żonę Prof. Dr. Heine 

Kropfa  z Katedry Chemii Organicznej Uniwersytetu w Hamburgu w skład którego 
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wchodzą: Methoden der organischen Chemie ( Houben-Weyl): za lata 1958-1974  

(69 vol.), Methoden der organischen Chemie (Houben-Weyl):  Vierte Auflage za lata 

1982-2001 (45 vol.), Methods of Organic Chemistry. (Houben-Weyl):   4th ed. ( 

1997-2003)  48 vol., Science of Synthesis  Methods of Molecular Transormations. 

(Houben-Weyl):   za lata 2001-2006 (31 vol.) 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych (BWNS)

Rok 2007 w BWNS był rokiem kontynuowania rozpoczętych prac w zakresie  

komputeryzacji i polepszenia dostępu do zbiorów.  Nie zmienił się stan zatrudnienia, 

nadal w  zespole Biblioteki pracuje 12 osób. Nie zmieniły się również warunki 

lokalowe i  uznajemy je w chwili obecnej za wystarczające. W porównaniu z rokiem 

2006  w minionym roku znacznie wzrosła zarówno wartość jak i ilość 

zainwentaryzowanego księgozbioru , zarówno darów jak i kupna. Dużą grupę 

włączonych woluminów stanowią nabytki zagraniczne przeznaczone dla studentów 

kierunku angielskojęzycznego oraz studentów z programu Socrates Erasmus. 

Kolejnym etapem komputeryzacji było wprowadzenie opcji zdalnego zamawiania do 

czytelni książek zarejestrowanych w katalogu komputerowym (mające utworzone 

rekordy). Jedynie książki nie  posiadające rekordu można zamawiać tradycyjnie 

zarówno do czytelni jak i do wypożyczalni. W odpowiedzi na prośby użytkowników 

Biblioteki przedłużono czas pracy czytelni o 1 godzine, magazynu o 1 godzinę i 

wypożyczalni o 0,5 godziny. Opracowano nowy Regulamin BWNS ,który wszedł w 

życie 01-10-2007 r. Przeprowadzono skontrum zbiorów dawnej Biblioteki Filozofii, 

Logiki i Socjologii, obecnie opracowujemy protokoły z tego skontrum. Stałym 

elementem dekoracji czytelni są organizowane wystawy. W tym roku była to 

wystawa fotografii socjologicznej połączona z konkursem na najciekawszą 

fotografię.

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

W 2007 r. przygotowano 2 nowe regulaminy biblioteczne, które weszły w życie 1 
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lipca 2007 roku: Regulamin i Zasady Organizacji Biblioteki Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Regulamin 

Udostępniania Zbiorów Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego.

Utworzono 2 oddziały: Oddział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów oraz Oddział 

Udostępniania i Informacji. Ich zadania zostały ściśle określone w nowym 

Regulaminie i Zasadach Organizacji Biblioteki (§ 18-19). Biblioteka posiadała 26 

etatów. W miejsce osób, które przeszły na emeryturę lub zrezygnowały z pracy 

zatrudniono osoby, które już wcześniej pracowały w tej Bibliotece. Zdecydowanie 

pogorszyła się frekwencja. 3 osoby przebywały na dłuższych zwolnieniach 

lekarskich (powyżej 65 dni). Łącznie pracownicy byli 441 dni na zwolnieniach 

lekarskich (to jest wzrost aż o 243 dni w porównaniu do 2006 r.). 

Środki na wydatki pochodzą z budżetu Wydziału oraz ze środków wypracowanych 

przez Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (m.in. Biblioteka wpłaciła do Kasy 

Kwestury za usługi kserograficzne i komputerowe 20.664,90 zł, a za kary związane 

z niedotrzymanie terminu zwrotów książek – 5856,00 zł). Z urzędu 

marszałkowskiego otrzymano dotację dla studentów zagranicznych ekonomii (16,5 

tys. zł). Biblioteka zakupiła bazy: SourceOECD oraz ABI (w związku z 

przystąpieniem do Konsorcjum Bibliotek Ekonomicznych zapłaciła tylko 50% ceny) 

oraz książki zagraniczne. 

Dla studentów i pracowników w październiku zakupiono angielską bazę prawniczą 

Westlaw International, pod koniec listopada zakupiono również amerykańską bazę 

prawniczą HeinOnline. Z baz czytelnicy chętnie korzystają, jednak Biblioteka do tej

pory nie otrzymała faktur. 

W sumie Biblioteka dysponuje obecnie 5 bazami zagranicznymi: GMID, ABI, 

SourceOECD, Westlaw International, HeinOnline. Przedłużono prenumeratę 

polskich baz prawniczych. W celu obniżenia kosztów część z nich kupowano 

wspólnie z Administracją UWr. (m.in. zakupiono 50 stanowisk pełnej wersji Lexa 

Intranet). Dostęp do LEXa został umożliwiony w całej sieci uniwersyteckiej

Biblioteka otrzymała dostępy testowe do kilku baz prawniczych i ekonomicznych: 

przez 4 miesiące testuje czasopisma on-line Wydawnictwa Kluwer (12 czasopism 

prawniczych z lat 2000-2006). Przez miesiąc korzystano również z dostępu 

próbnego do bazy Journal of Oxford. Młodzi pracownicy naukowi oraz doktoranci 

często również korzystają z dostępu do innych baz danych, które mogą znaleźć na 
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stronach Biblioteki Uniwersyteckiej. O każdym próbnym dostępie są informowani za 

pośrednictwem e-listów kierowanych na ich konta osobiste. 

Zwiększono kwotę wydaną na zakup wydawnictw zwartych i skryptów (o ok. 13 tys. 

w stosunku do 2006 r.). Zwiększono wydatki na oprawę o prawie 7 tys. zł.. 

Biblioteka kontynuowała współpracę z wydawnictwami: LEXISNEXIS, BECK, 

ODDK, UNIMEX, Kolonia i Wolters Kluwer, które w zamian za zorganizowanie 

wystaw nowości, pozostawiały książki dla Biblioteki. Również nawiązano 

współpracę z Państwowym Wydawnictwem Naukowym, które umieści swoje 

nowości w gablocie w czytelni komputerowej. 

Powstała Prawnicza Biblioteka Cyfrowa, w której umieszczono już 25 pozycji 

(książki oraz filmy video). Należy podkreślić, że w jej powstaniu uczestniczyli nie 

tylko pracownicy Biblioteki, ale również informatycy w Wydziałowej Sekcji 

Informatyzacji. Życzliwość i zaangażowanie Dziekana Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii przyczyniło się do umieszczenia w Internecie również 

nowszych publikacji.

JEDNOSTKI  MIĘDZYWYDZIAŁOWE I POZAWYDZIAŁOWE

Biblioteka Ośrodka Alliance Française

Rok 2007 był okresem wielkich zmian dla Biblioteki, we wrześniu Ośrodek Alliance 

Française wraz z Biblioteką opuścił po 17 latach użytkowania budynek 

uniwersytecki przy ul. Świdnickiej 10 i przeniósł się do pomieszczeń Dolnośląskiej 

Biblioteki Publicznej. Pakowanie księgozbioru oraz przeprowadzka spowodowały 

wielomiesięczne zamknięcie Biblioteki.

Od połowy kwietnia ze względów finansowych  Ośrodek Alliance Française 

zlikwidował  ½ etatu w Bibliotece. Z tego też powodu zmniejszono o 5 godzin 

tygodniowo czas udostępniania ,co utrudniło prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki 

Biblioteka w dalszym ciągu była finansowana przez Ośrodek Alliance Française. 

Wszystkie nabytki, podobnie jak w latach ubiegłych, pochodziły od pedagogicznych 

wydawnictw francuskich i Generalnej Delegatury Alliance Française w Polsce. 

Zbiory były opracowywane na bieżąco, we własnym zakresie. Nadal pobierano 

niewielkie opłaty za prawo do wypożyczania książek . Liczba odwiedzin utrzymała 

się na prawie takim samym poziomie jak w roku ubiegłym.
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Podobnie jak w latach ubiegłych Biblioteka pełniła rolę centrum informacyjnego 

zarówno dla Polaków potrzebujących praktycznych informacji dotyczących Francji 

jak również dla francuskich turystów oraz Francuzów przebywających w Polsce.

Biblioteka współuczestniczyła również w  obchodach Dni krajów 

Francuskojęzycznych, organizowanych przez Service de Cooperation d’Action 

Culture Ambasady Francji

W marcu odbył się regionalny Konkurs Poezji I Prozy francuskiej zorganizowany 

przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej i Ośrodek Alliance Française.

Biblioteka Brytyjska
W roku 2007 Joanna Śmietańska, kierowniczka Biblioteki, korzystała z urlopu 

bezpłatnego. Obowiązki kierownika pełni nadal Joanna Ładzińska.

Mimo dużych rotacji kadrowych udało się zgromadzić trzyosobową ekipę 

pracowników Biblioteki. 

Biblioteka gościła dwoje brytyjskich autorów: w marcu był to Tash Aw, a w grudniu 

Vesna Goldsworthy. Oba spotkania zgromadziły sympatyków literatury brytyjskiej. 

W marcu British Council organizowało jak co roku wyjazd do Wielkiej Brytanii. Tym 

razem wybrani pracownicy wszystkich Bibliotek Brytyjskich w Polsce pojechali do 

Devon. Dzięki temu mogli potem przybliżyć warunki i realia studiowania w 

Zjednoczonym Królestwie zainteresowanym studentom.

Na przełomie kwietnia i maja w Bibliotece wywieszone były plakaty promujące 

wystawę pt. Mój Świat, która odbywała się w warszawskiej „Zachęcie”.

W czerwcu wszyscy pracownicy Biblioteki brali udział w szkoleniu w Krakowie 

organizowanym przez British Council. Spotkanie było poświęcone programowi 

komputerowemu ALICE, z którego korzystamy w naszej pracy, promocji biblioteki, a 

także egzaminów i studiów w Wielkiej Brytanii. 

W grudniu BC organizowało warsztat na temat EL outreach project. Uczestniczyła w 

nim jedna z naszych pracownic. Dotyczył on programu nauki języka angielskiego. 

W Bibliotece w ciągu roku organizowane są lekcje biblioteczne dla młodzieży. 

Biblioteka Austriacka

W roku 2007 Biblioteka obchodziła jubileusz – 15 lat swego istnienia i działalności 

jako placówki kulturalnej i oświatowej. Od 15 lat Biblioteka Austriacka, licząca 
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ponad 8 tys. druków zwartych i 80 tytułów czasopism przybliża swoim czytelnikom 

wiedzę na temat literatury i kultury Austrii. 

Przez okres minionych 15 lat samodzielnie oraz we współpracy z wieloma 

instytucjami naukowymi, oświatowymi i kulturalnymi Wrocławia i innych miast 

Dolnego Śląska przygotowała ponad dwieście imprez kulturalnych, spotkań z 

austriackimi pisarzami, politykami i artystami. Organizowała i współorganizowała 

koncerty i wystawy, warsztaty literackie i prezentacje dla młodzieży. W bieżącym 

roku gościła takich pisarzy jak Tadeusz Różewicz, Lisa Mayer, Robert Schindel i 

Hugo Bonatti, zorganizowała wystawę prac malarskich Edith Temmel. Była 

współorganizatorem Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli 

Języka Niemieckiego oraz piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka 

Niemieckiego dla Gimnazjalistów. We współpracy z Akademią Sztuki Trzeciego 

Wieku przygotowała wystawę prac artystycznych słuchaczy Akademii, była 

współorganizatorem 14 edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej 

oraz uroczystego koncertu z udziałem Petera Furtnera upamiętniającego jubileusz 

15-lecia Biblioteki. 
W związku z jubileuszem kierowniczka Biblioteki Dalia Żminkowska przyjęła listy 

gratulacyjne i serdeczne życzenia od wielu prominentnych osób, w tym m. in. od 

Ambasadora Austrii Pana dra Alfreda Längle, Prorektor Uniwersytetu 

Wrocławskiego Pani prof. dr hab. Urszuli Kaliny-Prasznic, Wicekonsula 

Austriackiego Konsulatu Honorowego Pani Jolanty Charzewskiej-Miller, 

przewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego Pani 

Iwony Żaglewskiej-Wandzel i od Wrocławskich Germanistów.  To dzięki 

pracownikom naukowym Instytutu Filologii Germańskiej UWr. ukazał się w tym roku 

już 28 tom serii „Biblioteka Austriacka”.

Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

W Bibliotece Studium pracują na pełnych etatach 2 osoby zatrudnione na 

stanowiskach kustoszy. W lutym wywieziono do punktu skupu ponad 2 tony 

makulatury ( ok. 6,5 tys. wol. zniszczonych i zdezaktualizowanych książek, których 

spisywanie zakończono w końcu 2006 r.); na konto uczelni wpłynęło z tego tytułu 

375 zł. Nadal trwa wykreślanie z inwentarzy  wyselekcjonowanych pozycji; praca ta 

zostanie zakończona w roku 2008. Zmieniły się warunki lokalowe. W połowie 

września Studium opuściło na czas remontu pomieszczenia przy pl. Nankiera 2/3. 

Biblioteka mieści się obecnie w dawnych barakach Instytutu Informatyki przy ul. 

Przesmyckiego 20. Biblioteka funkcjonuje normalnie, ale z racji odległości od 
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centrum i rozproszenia lektoratów po różnych instytutach w mieście ruch w 

Bibliotece jest odczuwalnie mniejszy. Przez całe wakacje trwało pakowanie 

księgozbioru i przygotowania do przeprowadzki. W roku sprawozdawczym 

opracowano nowy Regulamin Biblioteki, który wszedł w życie od 1 października 

2007 r. 

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta 

(CSNE im. W. Brandta)
Biblioteka istnieje od 2002 r., w sieci uniwersyteckiej funkcjonuje w oparciu o 

Regulamin zatwierdzony przez Rektora UWr (w dniu 14 lipca 2005 r.) i 

porozumienie z Biblioteką Uniwersytecką ( z dnia 20 czerwca 2005 r.) Biblioteka 

gromadzi i udostępnia publikacje specjalistyczne z zakresu stosunków polsko-

niemieckich, historii Polski i Niemiec po 1945 oraz integracji europejskiej. Od roku 

zbiory Biblioteki są uzupełniane o książki anglojęzyczne o tematyce odpowiadającej 

programowi nauczania studentów zagranicznych Erasmus Mundus. Biblioteka jest 

dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Ze zbiorów można korzystać wyłącznie 

w czytelni (z możliwością kserowania). Istnieje czytelnia prasy bieżącej, w tym 

niemieckojęzycznej. Biblioteka posiada dostęp do elektronicznych baz danych BU. 

Liczba czytelników w roku 2007 wyniosła 943 osoby. Bibliotekę prowadzi mgr 

Teresa Miążek, prace pomocnicze wykonuje praktykantka. Katalog Biblioteki jest 

dostępny w Internecie na stronie Centrum: www.wbz.uni.wroc.pl oraz BU: 

www.bu.uni.wroc.pl/biblzak/willybrandt.html. Zbiory Biblioteki pochodzą z dotacji, 

darowizn oraz z wymiany międzybibliotecznej, prowadzonej w ramach współpracy z

licznymi instytucjami naukowymi i bibliotekami w Polsce i w Niemczech. Pozyskane 

dotacje rozdysponowywane są zgodnie ze specjalizacją Biblioteki i 

zapotrzebowaniem naukowo-dydaktycznym Centrum, w oparciu o propozycje 

pracowników naukowych i oferty wydawnicze. W roku 2007 Biblioteka pozyskała 

dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł. od Fundacji Współpracy Polsko-

Niemieckiej. Biblioteka CSNE posiada w swoich zbiorach trudno dostępne w innych 

polskich bibliotekach, np. Roczniki Instytutu Badania Opinii Publicznej w Allensbach 

(Allensbacher Jahrbuch der Demoskopie) za lata 1947-2002, kompletne wydanie 

Der Spiegel, czasopismo Journal of Common Market Studies (Blackwell 

Publishings) oraz Jahrbuch der Europäischen Integration (Nomos Verlag). 

Biblioteka służy jednocześnie jako centrum informacji naukowej: redaguje 
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informacje i materiały na stronę domową Centrum i stronę o Niemczech 

(www.niemcy-online.pl) oraz do druku (publikacje naukowe i prasowe), 

współorganizuje konferencje, wystawy, spotkania z autorami i prezentacje książek, 

organizuje aparaty podręczne i zajęcia wprowadzające do korzystania z baz 

danych, zajmuje się dystrybucją publikacji pracowników Centrum.

Stan inwentarza elektronicznego, rejestrującego książki i czasopisma, na r. 2007 –

5.788 rekordów bibliograficznych.


