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I. Uwagi wstępne
W roku sprawozdawczym w Bibliotece Uniwersyteckiej kontynuowano 

wprowadzanie przeobrażeń służących optymalizacji prac i procesów 

bibliotecznych oraz usprawnianiu obsługi użytkowników Biblioteki, nie

zaniedbując przy tym działań promocyjnych i marketingowych, służących 

popularyzacji usług bibliotecznych i kreowaniu dobrego wizerunku Biblioteki w 

środowisku akademickim. 

W 2008 r. trwały prace nad polepszaniem funkcjonalności już istniejących 

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

pracowników UWr oraz w bazach Oddziału Starych Druków, usprawnienie 

zdigitalizowanych systematycznych katalogów kartkowych, uzupełnienie wizualizacji

w Internecie katalogu OPAC), kontynuacją prac wcześniej rozpoczętych (m.in. 

skanowanie kolejnych katalogów kartkowych, w tym katalogu alfabetycznego, 

rozbudowa bazy kont bibliotek dla wypożyczeń międzybibliotecznych) oraz 

tworzeniem zupełnie nowych rozwiązań (m.in. baza map Oddziału Zbiorów 

Kartograficznych, nowe kursy w pakiecie e-learningu BUWr, pilotażowa wersja

eCzytelni). 

Nadal kontynuowano intensywne napełnianie i rozwijanie  Biblioteki Cyfrowej 

Uniwersytetu Wrocławskiego, która należy do najdynamiczniej rozwijających się 

instytucjonalnych bibliotek cyfrowych w kraju.

Rok 2008 dowiódł też wzrostu zainteresowania kolejnych bibliotek 

specjalistycznych włączaniem się we wspólny zintegrowany system biblioteczny 

VIRTUA, który od ponad 10 lat rozwija i promuje na Uczelni Biblioteka 

Uniwersytecka oraz wdrażaniem u siebie rozwiązań sprawdzonych i 

wykorzystywanych w BU (samodzielna obsługa zapisów przy użyciu 

elektronicznych legitymacji studenckich, wykorzystywanie formularzy online do 

zapisów, itp.).

Niestety, kolejny (już czwarty) rok z rzędu utrzymywała się tendencja 

redukcji budżetu Biblioteki Uniwersyteckiej, co przy panującej inflacji 

powodowało jeszcze większy, realnie odczuwalny spadek finansów jednostki.

Niedobrze wyglądała też sytuacja płacowa pracowników, których pensje zostały 

wprawdzie w roku sprawozdawczym poddane dwukrotnej regulacji, ale nadal 

należą do niezadowalająco niskich. W tak skomplikowanej sytuacji Biblioteka 

podejmowała próby pozyskiwania środków pozabudżetowych poprzez realizację
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projektów badawczo-rozwojowych (krajowych i międzynarodowych).

II. Nowy gmach Biblioteki

W roku sprawozdawczym nie kontynuowano budowy nowego gmachu 

Biblioteki. W drugiej połowie 2008 r. w ramach przetargu wyłoniono wykonawcę 

inwestycji, którym została firma Skanska. Realizacja inwestycji ma być 

kontynuowana w 2009 r., a jej  zakończenie planowane jest na lata 2011/2012.

III. Finanse 

Głównym źródłem finansowania Biblioteki pozostawał budżet Uczelni. W 

2008 r. Biblioteka Uniwersytecka działała w warunkach samodzielności finansowej. 

Środki, które otrzymała do dyspozycji w roku sprawozdawczym były kolejny rok z 

rzędu niższe niż w roku poprzednim. Przy ich wydatkowaniu utrzymywana była 

rygorystyczna dyscyplina finansowa. 

W roku sprawozdawczym 2008 Bibliotece została przyznana dotacja 

MNiSW (wraz ze środkami na pokrycie deficytu) w wysokości 8.208.400 PLN (w 

roku 2007 - 8.430.500 PLN), w tym limit wynagrodzeń osobowych stanowił kwotę  

6.500.700 PLN (w roku  2007 limit wynagrodzeń wyniósł odpowiednio 5.922.600 

PLN). Dla porównania: 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 2008, 

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, na potrzeby inne niż płace pracowników, 

otrzymała kwotę 1.707.700 PLN (w roku 2007 było to 1.937.900 PLN, w 2006 

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

przeciągu ostatnich 4 lat sukcesywnie maleje budżet (dotacja MNiSW i środki na 

pokrycie deficytu) - przyznawany  Bibliotece.

Biblioteka Uniwersytecka pozyskiwała także środki we własnym zakresie, ze 

źródeł pozabudżetowych. W roku sprawozdawczym 2008 realizowano szereg 

projektów, w tym: 3-letni projekt badawczo-rozwojowy Śląskie Archiwum 

Ikonograficzne, 2–letni (grudzień 2007 – listopad 2009) europejski projekt ENRICH 

(European Networking Resources and Information concerning Cultural Heritage), 3 

letni projekt badawczo-rozwojowego Interaktywna, multimedialna bibliografia 

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

Łużyckiego  Biblioteki Uniwersyteckie, dwa staże pracownicze w Bibliotece 

Uniwersytetu Freie Universität Berlin, w ramach projektu staży pt. Nowa organizacja 

biblioteki naukowej – wolny dostęp do zasobów bibliotecznych, realizowanego 

poprzez Programy Mobilne UE, „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci, a 
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także kontynuowano udział w projektach:  Rękopisy muzyczne ze zbiorów 

Uniwersytetu Wrocławskiego i Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (gromadzone do 

1945 r.) – projekt scalenia informacji o rozproszonej kolekcji na poziomie katalogów 

RISM oraz projekt Biblioteka byłego Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą (1506-

1811) - opracowanie i digitalizacja zbiorów zachowanych we Wrocławiu.

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 2008 r. wyniosła 412.397 PLN (w 2007 r. - 385.958 PLN ). 

IV. Organizacja i kadry
W roku sprawozdawczym w strukturze Biblioteki Uniwersyteckiej powołano 

Zespół Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego (wrzesień 2008). Do 

podstawowych zadań Zespołu należy koordynacja działań podejmowanych przez 

Bibliotekę Uniwersytecką w zakresie naukowej dokumentacji dziedzictwa 

kulturowego – w szczególności realizacja projektów finansowanych ze środków 

własnych BUWr oraz w ramach projektów zewnętrznych (także 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).

W okresie sprawozdawczym fluktuacja kadry w BUWr objęła łącznie 52

osoby (24 odeszło z pracy, 28 zatrudniono) i kształtowała się na poziomie 23,4% W 

sumie w Bibliotece Uniwersyteckiej w końcu grudnia 2008 r. zatrudnione były 222

osoby (w tym 2 osoby na 1/2 etatu). Wśród zatrudnionych – 158 osób to kobiety 

(71,2 %), a 64 osoby - mężczyźni (28,8%).

Struktura wykształcenia kadry wykazuje, że podobnie jak w roku ubiegłym

- 153 osoby (czyli 68,9% wszystkich zatrudnionych) mają ukończone studia wyższe 

(w tym 13 osób także studia podyplomowe, a 9 osób posiada tytuł doktora), zaś 61 

osób (czyli 27,4%) posiada wykształcenie średnie  - w tym 7 osób ma ukończone 

bibliotekarskie studium pomaturalne, 5 osób (czyli 3,2 %) legitymuje się 

wykształceniem zawodowym i 3 osoby (0,9 %) podstawowym. Wśród wszystkich 

zatrudnionych: 187 osób to pracownicy służby bibliotecznej (w tym 10 bibliotekarzy 

dyplomowanych), 27 - pracownicy inżynieryjno-techniczni, 1 – informatyk, 7 -

pracownicy administracyjni. 

Absencja chorobowa w BUWr w roku 2008 wyniosła 2.837 dni. Wskaźnik 

absencji (przy 55.722 dniach roboczych) wyniósł 5 %. W roku 2007 absencja 
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chorobowa wynosiła 5.272 dni (nominalny czas pracy 50.712 dni), co dawało 

wskaźnik na poziomie 10,3 %.

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 wnioski o zatrudnienie stażystów – udało się przyjąć tylko jednego.

W okresie sprawozdawczym płace uległy nieznacznej poprawie. Wpłynęło

na to przeprowadzenie przez władze Uczelni dwóch podwyżek regulacyjnych dla 

grup najmniej uposażonych oraz niewielkich podwyżek uznaniowych w oparciu o

środki pozostające do dyspozycji dyrekcji po pracownikach odchodzących na 

emerytury. Średnie płace wynosiły: w grupie bibliotekarzy dyplomowanych (starszy 

kustosz, kustosz, adiunkt) ok. 2.860 PLN, w pozostałych grupach bibliotekarzy 

(kustosz, starszy bibliotekarz, bibliotekarz, młodszy bibliotekarz) – 1.507 PLN, w 

grupie pracowników inżynieryjno - technicznych na poziomie 1.502 PLN, wśród 

informatyków – 1.694 PLN, natomiast wśród pracowników administracyjnych -1.561

PLN.

Jak co roku, dyrekcja Biblioteki złożyła wnioski (na podstawie opinii 

kierowników) o przyznanie zasłużonym pracownikom odznaczeń państwowych. 

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymały: Halina Jagieła, Anna Labocha, Ewa 

Pitak oraz Halina Romańska. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę zostały 

odznaczone: Grażyna Czajkowska, Barbara Drogosz, Barbara Kaźnica, Małgorzata 

Minkowska oraz Maria Trembulak.

Rektorskie nagrody II stopnia za osiągnięcia zawodowe otrzymało 89 (w 2007 r.

– 88) osób oraz 8 (w 2007 r. - 9) bibliotekarzy dyplomowanych. Dyrektor Grażyna 

Piotrowicz otrzymała indywidualną nagrodę Rektora UWr za działalność 

organizacyjną.  

Ponadto, decyzją Nr 23  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 5 

listopada 2008 r. Grażyna Piotrowicz została powołana na członka Krajowej Rady 

ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego kadencji 2007-2011.

V. Obsługa administracyjno - gospodarcza

W roku 2008 przesyłek pocztowych wysłano na łączną kwotę 133.580 PLN

(w roku ubiegłym kwota ta wyniosła 110.365 PLN). 

W okresie wakacyjnym odnowiono pomieszczenia wypożyczalni oraz wymieniono 
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wykładzinę w czytelni głównej. Odnowiono także sale katalogowe i wymieniono w 

nich wykładziny. Ponadto, dokonano wymiany dwóch okien. Koszt remontu został 

pokryty z budżetu Uczelni. Dodatkowo, kilka pomieszczeń zostało odmalowanych 

na koszt ekipy filmowej, realizującej w czasie wakacji film w budynku Biblioteki.

VI. Gromadzenie

W roku 2008 został podpisany akt darowizny, na mocy którego Bibliotece 

zostanie przekazany – po śmierci donatora - księgozbiór prywatny prof. Jean’a 

Marie Strelcyna, profesora matematyki uniwersytetów w Paryżu i Rouen. Kolekcja 

zawiera głównie publikacje w języku rosyjskim, francuskim i angielskim z zakresu 

literatury, historii i polityki. Zbiór jest o tyle ciekawy, że znajdują się w nim 

wydawnictwa emigracyjne, wydania utworów ocenzurowane i pełne oraz publikacje 

niskonakładowe.

W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bazie GROMADZENIE 35.197

wol. wydawnictw zwartych (w 2007 r. – 32.754) i 7.491 jednostek wydawnictw 

ciągłych (w 2007 r. – 7.482) 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. 693 (w r. 2007 - 23.026) wol. książek i 2.444 (w r. 2007 – 2.182) 

jednostki czasopism. Do bibliotek pozostałych jednostek organizacyjnych UWr 

przekazano (po uzgodnieniu z bibliotekarzami) 613 wol. książek (w r. 2007 - 1.273)

i 1. 356 jednostek czasopism (w r. 2007 - 1.433 jedn.).

W okresie sprawozdawczym zanotowano spadek liczby książek i czasopism 

włączonych do księgozbiorów bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UWr. 

Łączny wpływ zbiorów do wszystkich bibliotek w Uniwersytecie Wrocławskim 

wyniósł 59.244 wol. (mniej o 4.110 wol. niż w roku poprzednim, czyli spadek o 

6,5%), w tym do Biblioteki Uniwersyteckiej wpłynęło 26.116 wol. książek i 5.530 wol. 

czasopism (razem 31.646 wol.; o 348 wol. więcej niż w roku poprzednim). Do 

bibliotek specjalistycznych przyjęto 27.598 wol. książek, 6.256 wol. czasopism

(razem 27.598 wol.; o 750 wol. mniej niż w roku poprzednim). We wszystkich 

bibliotekach Uniwersytetu księgozbiory na koniec 2008 r. obejmowały łącznie 

3.852.873 wol./jedn., w tym 2.290.983 - w Bibliotece Uniwersyteckiej i 1.561.890 w 

bibliotekach specjalistycznych.

Wydatki ogółem na zakup księgozbiorów w 2008 r. wyniosły 3.171.883
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PLN, (w 2007 r. 3.344.850 PLN) – spadek o 5,2%. Jak co roku zdecydowana 

większość środków 2.635.346 PLN, czyli 83% ogólnych wydatków na księgozbiory 

(w roku poprzednim ponad 75,2%), została przeznaczona na potrzeby bibliotek 

specjalistycznych.

Od sześciu lat utrzymuje się wyraźna tendencja spadkowa funduszy 

przeznaczonych na zaopatrywanie księgozbiorów w nowości wydawnicze.

W Bibliotece Uniwersyteckiej odnotowano dalszy wzrost, w stosunku do roku 

2007, wpływu druków zwartych i ciągłych z egzemplarza obowiązkowego o 

1.771 wol./jedn. (w r. 2007 w stosunku do 2006 r. – o 1.523), natomiast ilość z 

kupna wydawnictw krajowych i zagranicznych zmniejszyła się  o 342 wol./jedn.

(w r. 2007 w stosunku do 2006 r. - o 1.573 wol./jedn.)

W obrębie wymiany zagranicznej utrzymany został korzystny bilans w ujęciu 

wartościowym. Wartość materiałów otrzymanych (1.195 wol. wydawnictw zwartych 

oraz 387 jednostek wydawnictw ciągłych) wyceniona została na 199.534 PLN  (w 

2007 r. – 298.900 PLN), natomiast wartość materiałów wysłanych (6.561 wol. 

wydawnictw zwartych i ciągłych) na kwotę 122.864 PLN (w 2007 r. – 108.289 PLN).

W ramach wymiany zagranicznej prowadzonej przez Bibliotekę Uniwersytecką do 

bibliotek specjalistycznych przekazano 205 wol. książek na kwotę 23.814 PLN oraz 

176 tytuły czasopism o wartości 50.123 PLN.

Znacznie zwiększyło się kupno antykwaryczne. Wydatkowano 78.601 PLN

(w 2007 r. – 67.831 PLN).

Gospodarka drukami zbędnymi i dubletami. Z 12.541 wol. dubletów i 

druków zbędnych - do bibliotek specjalistycznych UWr przekazano 1.938 wol., a 

10.603 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.

Stan zbiorów Oddziału Starych Druków wynosi obecnie 316. 633 wol./jedn. 

Do księgozbioru podstawowego opracowano i włączono 9 wol. Do księgozbioru 

podręcznego włączono 54 wol.

Do zbiorów Oddziału Rękopisów włączono 6 jedn. rękopiśmiennych. Stan 
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zbiorów Oddziału Rękopisów wynosi obecnie 12.581 wol./jedn. Do księgozbioru 

podręcznego włączono 369 wol. wydawnictw zwartych i 19 wol. czasopism. 

Zasoby w Oddziale Zbiorów Graficznych powiększyły się o 376 jedn. 

(grafiki, fotografie, pocztówki). Stan zbiorów Oddziału wynosi obecnie 73.957

wol./jedn. Do księgozbioru specjalistycznego włączono 1.038 wol. wydawnictw 

zwartych i 145 wol. czasopism.

W Oddziale Zbiorów Muzycznych przyjęto 287 wol. nut. Stan zbiorów 

wynosi 46.262 wol./jedn. Do księgozbioru specjalistycznego przyjęto 248 wol. 

wydawnictw zwartych i 478 numerów czasopism dla 67 tytułów.

W Oddziale Zbiorów Kartograficznych włączono do zbioru 489 jedn. Stan

zbiorów specjalnych Oddziału wynosi 15.138 wol./jedn. Do księgozbioru 

podręcznego włączono 31 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 i

kartograficznych), 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 lub innych oddziałów – przekazano 2.701 wol.

Do księgozbioru Oddziału Bibliologicznego przyjęto łącznie 30 wol., 221 

wol. czasopism oraz 152 jedn. dokumentów życia społecznego – ograniczając 

zakres tematyczny nowości do potrzeb czytelni zbiorów specjalnych w nowym 

budynku Biblioteki.  W ramach reorganizacji księgozbioru wycofano i przekazano 

do magazynu głównego lub do oddziałów zbiorów specjalnych 2.533 wol. książek i 

czasopism. Stan księgozbioru Oddziału Bibliologicznego liczył 21.445 wol. 

wydawnictw zwartych, 18 CD, oraz  1.695 wol. czasopism. Zbiór dokumentów życia 

społecznego wynosił 1.640 jednostek. 

W Gabinecie Śląsko-Łużyckim zbiory wzrosły o 859 wol. wydawnictw 

zwartych, o 981 wol. czasopism, 9 płyt CD. Stan zbiorów na koniec 2008 roku 

wynosił 46.447 wol. wydawnictw zwartych, 59.694 wol. czasopism, „Wratislaviana”
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9.187 wol. (zbiór zamknięty) oraz 87 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. W roku sprawozdawczym do opracowania 

przyjęto 4.742 wol.(w r. 2007 - 2.664 wol.) i wyłączono 2.221 wol. (w 2007 r. – 830 

wol.) dubletów. Skatalogowano 2.374 dzieła w 2.227 wol.( w 2007 r. - 2.862 dz. w 

3.001 wol.) W ramach melioracji katalogu alfabetycznego przekatalogowano 265 

dzieł w 481 wol. (w 2007 r. -1.784 dzieła w 2.207 wol.). Łącznie opracowano 2.639 

dzieł w 2.708 wol. (w r. 2007 – 4.646 dzieł w 5.208 wol.) Napisano 5.159 kart 

katalogowych (w 2007 r. – 8.742 karty). Sklasyfikowano 71 dzieł (w 2007 r. - 506 

dzieł) i włączono 185 kart (w 2007 r. - 595 kart) do katalogu systematycznego.

Zinwentaryzowano 2.781 dzieł (788) ze zbiorów zabezpieczonych oraz 27 (34) wol. 

dopisów do wydawnictw wielotomowych.

Zbiory nowe były katalogowane komputerowo, w programie VIRTUA. W 

sumie skatalogowano wydawnictw zwartych 36.201 (36.836) dzieł w 38.792 

(38.513) wol., w tym w opracowaniu centralnym dla bibliotek specjalistycznych 

14.013 (14.803) dzieł w 15.631 (15.405) wol. oraz 2.768 (2.927) tytułów czasopism 

w 5.561 (6.672) wol. - w tym 231 nowych tytułów. Łącznie w obu oddziałach 

opracowania skatalogowano o 794 dzieła/tytuły mniej (spadek o 2%) w stosunku do 

roku 2007. Do ksiąg inwentarzowych wpisano 32.588 dzieł w 34.121 wol. oraz 

2.742 tytuły czasopism w 5.530 wol. Dodatkowo Oddział Opracowania Wydawnictw 

Zwartych kontynuował wiązanie rekordów bibliograficznych z wersją elektroniczną 

książki lub jej części – informację o dostępie do dokumentu elektronicznego dodano 

do 517 (286) rekordów. Ponadto, do ponad 1.000 rekordów bibliograficznych 

książek z dziedziny matematyki dodano klasyfikację AMS (American Mathematical 

Society) – na prośbę Wydziału Matematyki i Informatyki.

  Oddziały opracowania skupiały uwagę przede wszystkim na powiększaniu 

bazy komputerowej. W roku sprawozdawczym baza komputerowa powiększyła się 

o 29.720 rekordy bibliograficzne (w 2007 r. o 29.283). Nastąpił niewielki wzrost o 

1,5%. W programie VIRTUA wprowadzono i skopiowano razem 29.720 rekordów

bibliograficznych, w tym dla książek i dokumentów nieksiążkowych 29.340, z 

czego w bibliotece głównej 25.595 rekordów (dla książek własnych i bibliotek 
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specjalistycznych objętych centralnym opracowaniem) oraz 3.745 rekordów w 

bibliotekach specjalistycznych (Prawa i Chemii). Dla wydawnictw ciągłych

utworzono 380 rekordów bibliograficznych (w 2007 r. – 552), dla których utworzono 

370 rekordów zasobu (w 2007 r. – 653 rekordy zasobu).

Na koniec roku 2008 w katalogu komputerowym BUWr znajdowało się 7.738 

rekordów bibliograficznych dla tytułów wydawnictw ciągłych w ilości 10.180

rekordów zasobu (w 2007 r. było 9.810 tytułów wydawnictw ciągłych z pełnymi 

zasobami) - nastąpił niewielki wzrost o ok. 4%.

W wyniku prac nad komputerowym opracowaniem zbiorów do bazy NUKAT 

wprowadzono 66.843 (32.025) rekordy do kartoteki haseł wzorcowych,

tworzonych w trzech oddziałach: Opracowania Wydawnictw Zwartych, Opracowania 

Wydawnictw Ciągłych i Opracowania Rzeczowego. 

Stan własnych baz komputerowych na koniec roku 2008 przedstawia się następująco:

Rekordy Przybyło w latach Razem

1996-2006 2007 2008

Bibliograficzne 205.322            29.283 29.720 291.021

KHW 360.778 32.025 66.843 464.951

Zasobu 197.914 805 579 10.541

Egzemplarza 489.473 58.829 54.577 606.905

Czytelników 60.339 10.013 10.013 70.531

Program PIKADO 7.201 1.350 1.374 8.586

 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 30% stanowią rekordy 

oryginalne (autorskie), a  70% - rekordy kopiowane z innych baz. W 2008 r. 

zmodyfikowano ponad 14.000 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

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

rekordów bibliograficznych (w sumie 3.745 rekordów). Biblioteki te samodzielnie 

wprowadzają rekordy i kopiują z innych baz. W 2008 r. utworzono razem 54.577
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rekordów egzemplarza, w tym: w Oddziale Opracowania Wydawnictw Zwartych dla 

biblioteki głównej 27.509 rekordów i 12.920 rekordów dla bibliotek 

specjalistycznych, w Oddziale Opracowania Wydawnictw Ciągłych – 493.

W Oddziale Opracowania Rzeczowego książki były opracowywane w języku 

haseł przedmiotowych KABA. Książki przeznaczone do wolnego dostępu w nowym 

gmachu Biblioteki dodatkowo były opracowywane w Klasyfikacji Biblioteki Kongresu 

w Waszyngtonie (KBK). W minionym roku z 22.951 dzieł przyjętych opracowano w 

języku KABA 21.966, kopiując hasła lub je tworząc (utworzono 7.438 haseł 

autorskich). W KBK opracowano 15.363 książki .

W 2008 r. do katalogów: alfabetycznego i centralnego, włączono łącznie 

14.879 kart katalogowych (w 2007 – 18.776). W kwietniu 2008 r. rozpoczęto 

digitalizację głównego katalogu alfabetycznego. Zeskanowano karty z hasłami od A 

do Redl (376 skrzynek katalogowych). Wykonano też skanowanie uzupełniające –

do zdigitalizowanego katalogu włączono obrazy 330 kart w przedziale haseł od A do 

Z.

Kontynuowano prace nad uporządkowaniem i uaktualnieniem katalogu rzeczowego. 

Włączono 624 karty, przepisano i wymieniono 443. 

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 zbiorów specjalnych prowadzone jest katalogowanie na miejscu.

W Oddziale Starych Druków do katalogu komputerowego opracowano: 

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

tematycznych (dawniej Bosch) (stan bazy – 36.510 rekordów), do bazy NOTES –

517 rekordów (stan bazy – 14.345 rekordów). 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 167 rekordów (stan bazy: 5.707 rekordów) Do bazy KHW, 

powiązanej z bazą SILESIA wprowadzono 338 rekordów. Stan bazy: 6.812 

rekordów. Do bazy DRUKI ŚLĄSKIE nie wprowadzano nowych rekordów – stan 

bazy: 4.724 rekordy. Metodą tradycyjną opracowano 1.035 dzieł. Do Biblioteki 

Cyfrowej UWr sporządzono w DublinCore opisy dla 128 dzieł (w tym 108 – w 

ramach projektu ENRICH). Systematycznie napełniano komputerowy inwentarz 

Oddziału Starych Druków – stan bazy: 147.885 rekordy. 
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W Oddziale Rękopisów do komputerowego inwentarza rękopisów

wprowadzono 187 opisów rękopisów na sygnaturach dawnej Biblioteki

Uniwersyteckiej. Do katalogowej bazy rękopisów, w ramach Projektu MASTER 

realizowanego we współpracy z Biblioteką Narodową w Pradze, wprowadzono 200

opisów manuskryptów w języku XML. Do Biblioteki Cyfrowej UWr przygotowano 

187 opisów w formacie DublinCore. Ponadto, podjęto prace koncepcyjne nad 

uporządkowaniem zbioru rozsypów. W tym celu zbudowano bazę (w Excelu) i 

wypełniono ją informacjami z księgi rozsypów. Rozpoczęto przegląd zawartości 

zbioru  - przejrzano do poz. 403.

W Gabinecie Śląsko-Łużyckim prowadzono bieżącą kontrolę jakości i stanu 

kart katalogowych we wszystkich katalogach GŚŁ. Ponadto, przygotowano do 

Biblioteki Cyfrowej UWr 89 opisów (53 opisy w ramach projektu ENRICH; 36 opisów  

– w ramach prac etatowych ).

  W Oddziale Zbiorów Graficznych zinwentaryzowano 332 jednostki. Do 

Biblioteki Cyfrowej UWr opracowano 260 jedn. w systemie DublinCore. Dla 

wydawnictw zwartych włączono 1.150 kart do katalogu topograficznego,

sklasyfikowano i włączono 2.072 karty do katalogu rzeczowego, włączono 1.149

kart do katalogu alfabetycznego. Razem dodano do katalogów 4.471 kart. 

W Oddziale Zbiorów Kartograficznych rozpoczęto  opracowywanie 

zbiorów w formacie MARC21 – wprowadzono do katalogu komputerowego  193 

rekordy bibliograficzne (własne i skopiowane), 56 rekordów KHW, utworzono 160 

rekordów egzemplarza. Do Biblioteki Cyfrowej sporządzono w formacie DublinCore 

9 opisów. Do Bazy OZK (baza katalogowo-inwentarzowa) wprowadzono 5.224 

rekordy dla map sekcyjnych. Stan bazy – 12.369 rekordów. Uruchomiono terminal 

dla czytelników z aplikacją katalogową Bazy celem konsultacji wdrażanego 

programu z użytkownikami. 

W Oddziale Zbiorów Muzycznych do inwentarza wpisano 1.118 dzieł (nuty 

nowe i rękopiśmienne). W programie Pikado opracowano 331 rękopisów 

muzycznych, sporządzając 1.374 rekordy. Na koniec roku 2008 całkowita liczba 

rekordów rękopisów muzycznych z naszej Biblioteki, wprowadzonych do programu 

Pikado, wynosiła 8.586 dla 1.871 rękopisów. Do Biblioteki Cyfrowej wprowadzono 

80 opisów. Do wszystkich katalogów łącznie (nut nowych, druków zwartych, 

rękopisów muzycznych, czasopism) oraz kartotek (mikrofilmów, dubletów, 

kserokopii, wydawców, autografów itp.) włączono 1.103 karty katalogowe. Ponadto, 
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do katalogu komputerowego BUWr wprowadzono rekordy bibliograficzne, rekordy 

egzemplarza i rekordy KHW dla 787 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 46 dzieł i włączono 

do katalogu systematycznego wydawnictw zwartych 107 kart, do katalogu 

alfabetycznego wydawnictw zwartych włączono 86 kart, na 287 zmieniono 

skierowania, do inwentarza kartkowego włączono 55 kart i sporządzono 37 

dopisów. Do katalogu alfabetycznego i inwentarza czasopism włączono 72 karty.

Opracowano 152 jednostki, do kartoteki DŻS-ów w układzie działowym, 

sporządzono 154 karty katalogowe. Do katalogów czytelnianych napisano i 

włączono 54 karty, sporządzono 87 dopisów. 

VIII. Udostępnianie 
Z czytelni głównej skorzystało 36.200 czytelników (mniej o 2.080 

czytelników niż w 2007 r.; spadek o 5,5 %), wśród których tradycyjnie najliczniejszą 

grupę stanowili studenci UWr (20.634 czyli 57 %) i pracownicy naukowi UWr (4.706,

czyli 13%). Udostępniono 194.853 wol. (mniej o 27.165 wol. w stosunku do roku

2007; spadek o 12,3%) wydawnictw zwartych i ciągłych. 37,8% zbiorów 

udostępniono na podstawie rewersów elektronicznych. 

W czytelni czasopism bieżących zarejestrowano 3.430 użytkowników (o 

1.119 mniej niż w 2007 r.; spadek o 32,6%), 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 ze wszystkich 

dziedzin nauki (860 tytułów w 3.360 jedn.). 

W wypożyczalni miejscowej wypożyczono 208.875 wol. (mniej o 11.609

wol. niż w roku ubiegłym; spadek o 5,3%), w tym studentom Uniwersytetu

Wrocławskiego – 157.912 wol. czyli 75,6%. Pracownikom Uniwersytetu 

wypożyczono 22.430 wol. czyli 10,7% . Wśród książek wypożyczonych 88,6 % (w 

2007 r. – 85 %) stanowiły książki znajdujące się w bazie komputerowej, których 
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wypożyczanie odbywało się w sposób zautomatyzowany. Zamówienia 

komputerowe stanowiły 92,7% ogólnej liczby złożonych rewersów (173.595).

Niewątpliwie dzięki komputeryzacji procesu wypożyczania i komputerowej 

informacji o dostępnych zbiorach można odnotować dalszy spadek ilości zamówień 

niezrealizowanych (2,6% ogólnej liczby 173,595 rewersów złożonych do realizacji w 

r. 2008; w 2007 r. – 5,3% ogólnej liczby 187.182 rewersów).

W minionym roku, do wszystkich grup czytelników, wysłano 1.658 monitów 

wzywających do zwrotu przetrzymywanych książek, wygenerowanych przez 

system komputerowy oraz upomnień tradycyjnych. Dzięki programowi monitowania 

czytelników odzyskano ok.175.000 wol. (w 2007 r. dokonano zwrotu ok. 180.000 

wol.)

Karty biblioteczne uprawniające do wypożyczania książek wydano 3.472 (w 

2007 r. – 4.611; spadek o 23%) nowo zapisanym czytelnikom, dokonano również 

prolongaty 11.527 kart wydanych wcześniej. W sumie 14.990 (w r. 2007 – 21.700; 

spadek o 31%) osób wpisanych do bazy uzyskało prawo do wypożyczania książek 

w roku akademickim 2008/2009, w tym 12.292 (czyli 82%) studentów UWr (w 2007

r. – 17.760). Ogółem, na koniec roku 2008, baza komputerowa zawierała 70.531 (w 

2007 r. – 64.752) rekordów czytelnika. 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna na 3.137 otrzymanych zamówień (w 

2007r. – 2.890) zrealizowała wysyłkę 2.020 wol.(w 2007 r. - 2.336) do bibliotek 

krajowych i zagranicznych. 72,8% otrzymanych zamówień stanowiły zamówienia w 

trybie online. W oparciu o 1.084 zamówienia wysłane do bibliotek krajowych i 

zagranicznych dla czytelników naszej Biblioteki sprowadzono 1.140 wol. ( 822 wol. 

w 2007 r.). 

Kontynuowano tworzenie komputerowej bazy kont bibliotek krajowych i 

zagranicznych, która umożliwia bibliotekom, m. in. sprawdzenie terminu zwrotu 

wypożyczonych materiałów. Stan bazy – 600 czynnych kont.

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 

Specjalnych. Natomiast zbiory starych druków, rękopisów, muzykaliów, map i 

atlasów udostępniano w niewielkich czytelniach poszczególnych oddziałów. 

W Czytelni Zbiorów Specjalnych, prowadzonej przez Oddział 

Bibliologiczny, zarejestrowano 8.788 osób (w 2007 r. – 9.084). Najliczniejszą grupę 
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wśród czytelników (4.718 osób) stanowili studenci Uniwersytetu Wrocławskiego

(historia, historia sztuki, filologia germańska, informacja naukowa i

bibliotekoznawstwo), Uniwersytetu Przyrodniczego (architektura krajobrazu), 

Politechniki Wrocławskiej, studenci uczelni niepaństwowych. Doktoranci i 

pracownicy naukowi Uniwersytetu (historia, historia sztuki, filologia germańska) 

odwiedzili czytelnię 2.329 razy. Pozostałe osoby (1.741) to przede wszystkim 

historycy sztuki, nauczyciele, bibliotekarze, historycy i architekci.

W roku sprawozdawczym, w Czytelni Zbiorów Specjalnych udostępniono 44.687

wol./jedn.(w 2007 r. - 49.201 wol.), z tego: 24.210 wol. z Gabinetu Śląsko –

Łużyckiego, 17.361 wol. z Oddziału Bibliologicznego (wraz z księgozbiorem 

podręcznym Czytelni), 1.944 wol. z Oddziału Zbiorów Graficznych oraz 1.167 wol. z 

pozostałych oddziałów zbiorów specjalnych. 

Czytelnię Oddziału Starych Druków odwiedziło 800 czytelników (mniej o 

77 niż w 2007 r.), którym udostępniono 23.603 dzieła w 5.871 wol. (o 2.874 wol.

mniej niż w 2007 r.). 

W czytelni Oddziału Rękopisów zarejestrowano 420 czytelników (mniej o 

136 osób niż w r. 2007). Udostępniono 2.224 wol./jedn. (mniej o 1.437 wol./ jedn. 

niż w 2007 r.), 94 mikrofilmy (w 2007 r. – 257), 142 wol. z księgozbioru 

podręcznego (w 2007 r. – 391 wol.). 

W czytelni Oddziału Zbiorów Kartograficznych udostępniono 932

wol./jedn. map, atlasów i księgozbioru podręcznego (w 2007 r. - 432 wol.) dla 465

czytelników (w 2007 r. - 133).

W czytelni Oddziału Zbiorów Muzycznych przyjęto 519 czytelników (w 

2007 r. – 581), którym udostępniono 3.536 wol. (w 2007 r. – 4.668 wol.). 

W pracowni Oddziału Zbiorów Graficznych udostępniono 7.179 jedn. (w 

2007 r. – 12.062 jedn.) grafiki, fotografii, pocztówek i fotokopii zbiorów specjalnych 

oraz ekslibrisów dla 269 czytelników (w 2007 r. – 327 czytelników). 

Rozpowszechnioną formą korzystania ze zbiorów jest zamawianie przez 

czytelników kopii z wybranych materiałów. Do Pracowni Reprografii i Digitalizacji w 

tym celu oddziały zbiorów specjalnych „Na Piasku” przekazały 3.350 jedn./ wol.

IX. Informacja naukowa 

W Oddziale Informacji Naukowej udostępniano użytkownikom zarówno 

księgozbiór podręczny Oddziału, jak i elektroniczne bazy danych. Zarejestrowano 
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odwiedziny  1.614 użytkowników (o 56 osób mniej niż w roku ubiegłym; spadek 

na poziomie 3,4%), którym udostępniono 793 dzieła w 1.354 wol. (o 338 wol. więcej 

niż w 2007 r.; wzrost o 33,5%). Na trzech komputerach w Informatorium (w tym 

jedno stanowisko pracy dla osób niedowidzących) 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 46.711 tyt. czasopism elektronicznych poprzez 

serwisy abonowane przez Bibliotekę, jak też do 11 baz pozostających w dostępie 

promocyjnym. Z baz danych skorzystało 1.179 użytkowników, dla których wypalono 

30 (40)  płyt kompaktowych oraz wykonano 226 (300) wydruków z Internetu. Wielu 

użytkowników korzystając z dokumentów elektronicznych wysyłało  pliki na własną 

skrzynkę pocztową lub korzystało z urządzeń pamięci przenośnej.

W oparciu o bazy bibliograficzne  sporządzono  1 zestawienie tematyczne 

obejmujące 24  pozycje bibliograficzne.
W roku sprawozdawczym Biblioteka abonowała następujące serwisy 

czasopism elektronicznych i baz danych: 

 Science Direct (tu: Elsevier, Academic Press, Hardcourt Health Science); 

 EBSCO Host ;

 Springer -ICM ; 

 SpringerLink;

 Blackwell Synergy;

 DOAJ;

 DIGI Zeitschriften;

 Institute of Physics (Bristol) online archive;

 ACS Publications;

 RCS Advancing the Chemical Sciences;

 JSTOR;

Utrzymuje się 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. 

Przez serwer proxy  do wszystkich wykorzystywanych licencjonowanych baz 
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danych umożliwiono dostęp 196 nowym użytkownikom.  Na dzień 31.12.2008  

zarejestrowane jest 809 kont pracowników naukowych i doktorantów UWr 

korzystających z tej oferty (w 2007 r było to 613 kont, a w 2006 – 334 konta).

W rozkładzie na wydziały i jednostki pozawydziałowe Uczelni liczba ta 

przedstawiała się w następujący sposób:

Zarejestrowani / aktywni

2007 2008
Administracja 13/2 14/1
Jednostki międzywydziałowe 27/11 33/12
Wydz. Biotechnologii 15/8 21/10
Wydz. Fizyki i Astronomii 30/19 46/29
Wydz. Nauk Hist. i Pedagog. 37/20 78/42
Wydz. Matematyki i Informatyki 41/23 42/17
Wydz. Nauk o Ziemi 52/23 65/25
Wydz. Prawa, Adm. i Ekonomii 59/22 67/23
Wydz. Nauk Biologicznych 76/39 91/43
Wydz. Nauk Społecznych 79/52 116/75
Wydział Filologiczny 87/40 120/50
Wydz. Chemii 97/45 116 /62
Ogółem 613/310 809/389

W roku 2008 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

2008 20 975 87 955 11 486 12 936 2946 15 882 17 970,79
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Stacje najczęściej korzystające w 2008

IP                                      Subdomena:

                                                                                   ( …)uni.wroc.pl        Sesje_____
1. 156.17.58.23                                      (bu-proxy)       3 398
2. 156.17.58.247             (bu-infnauk)    970
3. 156.17.125.29               (wns)    698
4. 156.17.92.194 (ibmb)    498
5. 156.17.103.49 (chem)                375
6. 156.17.122.152            (prawo)                             264
7. 156.17.89.191 (biol)    131
8. 156.17.122.189 (prawo)                114
9. 156.17.125.111 (???)    107
10. 156.17.103.15 (chem)      97

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 2008                             # pdf / html

1. Molecular Crystals… Science and Technology, series A 461
2. Economist 243
3. Nature 239
4. Foreign Affairs 192
5. Science 184
6. Israel Studies 157
7. Southeast Asian Affairs 131
8. Jnl of Chemical Physics     98
9. European Jnl of Political Research   98
10. PC Magazine   97

II. Science Direct on site (SDOS - ICM) – czasopisma  Elseviera 

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

Koszt za 2008 jest dzielony na wydziały według proporcji wykorzystania w roku 2007

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

Od X 2007 alternatywny dostęp na serwerze Science Direct:

http://www.sciencedirect.com

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

2007 UWr pdf łącznie z obu serwerów 79 098

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

    tekstów

**/ Wzrost jest efektem zmiany zasady naliczania obciążeń

***/ Po raz pierwszy doliczony VAT 22%

Science Direct – c.d.

(zmiana tabeli wynika z odmiennej struktury danych w ICM i Science Direct) 

Rok
Koszt
w PLN

PDF + HTML Odrębne IP
(śr.mies./ rok)

Wykorzystane
tytuły (z 2336)

ICM ScDir ICM+ScD
ir

ICM ScDir ICM ScDir

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2008 676 512,9 48 129 59 289* 107 418 199/676 402/b.d

.

1606 1322

*/ W lutym 2009 wydawca poinformował o błędzie systemowym w statystyce użytkowników. Jego 
zdiagnozowanie i ponowne zestawienie danych będzie długotrwałe

Rozkład użytkowników według liczby wykorzystanych dokumentów pdf i html

Zakres IP
156.17…

Domena
(…)uni.wroc.pl

2008

ScDir ICM Razem %

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

4.* (ii) 4 231 319 4 550 4,2

58.* (bu) 3 511

?

732 9 137

?

8.5

58.23 (bu)  (proxy) 4 894

59.* (astro)(meteo) 615 263 878 0,8

86.* (math) 788 493 1 281 1,2

87.* (adm) 2 061 -- 2 061 1,9

88.* (ift) 1 287 767 2 054 1,9

89.* (biol) (Born)          ? 3 798 3 798 3,5

91.* (ifd) 2 672 1 192 3 864 3,6

92.* (microb)/(ibmb) 7 276 4 172 11 448 10,6

93.* (biol) (Sienk.) 4 065 578 4 643 4,3

98.* (dawid) 438 669 1 107 1,0

99.* (biotech)) 3 656 873 4 529 4,2
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102.* (ing)            3 687 3 710 7 397 6,9

103.* (chem)    22 328 22 940 45 268 42,1

122.* (prawo) 225 411 636 0,6

123.* (antropo;ibi;ifa;) 268 181 449 0,4

124.* (hist) 7 20 27 0,0

125.* (rom; dzien;…) 2 148 105 2 253 2,1

125.29 (wns - serwer) ? 436 436 0,4

125.65-125 (microb) ? 648 648 0,6

160*-167* (ds) ? 1 009 1 009 0,9

213.134.138.185 (Brandt) 26 37 63 0,0

Razem 58 289 48 129 107 418 99,7

III. SPRINGER

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

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

Koszty ponoszą wydziały według liczby prenumerat drukowanych (print)

Wykorzystane
Tytuły

(z 2 191)

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+

ICM

2006 711 729 brak d. 339 11 559 5 460 17 019 206 819,40

2007 740 901 brak d. 370 8 080 7 992 16 072 219 911,62

2008 938 923 brak d. 337 10 893 6 725 17 618 208 243,61

LINK – najczęściej wykorzystywane tytuły w 2008       (# pdf)

1. Finance and Stochastics 316

2. Numerical Algorithms 186

3. Communications in Mathematical Physics 167

4. Solar Physics 166

5. Machine Translation 155

6. Plant Molecular Biology 147

7. Planta 136

8. International Journal of Earth Sciences 128

9. Contributions to Mineralogy and Petrology 120

10. International Journal of Computer Vision 111
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ICM -  najczęściej wykorzystywane tytuły w 2008

      # PDF

Analytical and Bioanalytical Chemistry 141 

Journal of Sol-Gel Science and Technology 81 

International Journal of Earth Sciences 81 

Journal of the American Oil Chemists' Society 77 

American Journal of Community Psychology 75 

Plant and Soil 71 

Water, Air, and Soil Pollution 70 

Environmental Geology 69 

CMLS Cellular and Molecular Life Sciences 67 

Pharmaceutical Research 65 

ICM – stacje najczęściej korzystające w 2008

(LINK – brak danych w tym profilu)

IP                                        # PDF

156.17.103.49 (chem) 1322 

156.17.58.23 (bu-proxy) 750 

156.17.92.194 (ibmb) 579 

156.17.103.15 (chem) 317 

156.17.58.247 (bu-inf) 222 

156.17.89.191 (biol) 195 

156.17.91.203 (ifd) 163 

156.17.89.165 (biol) 124 

156.17.86.7 (math) 70 

156.17.161.109 (ds) 67 
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IV. SCI Expanded (ICM)

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

(Opłacane z rezerwy Rektora UWr)                                                

Liczba uczestników instytucjonalnych:

2004 – 15;   2005 – 17;   2006 – 23;   2007 – 20;   2008 – 22;

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

Od IV 2007 indeks dostępny jest także na serwerze wydawcy (ISI/Thomson-Reuters):

http://apps.isiknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.(...)
Rok Koszt

(PLN)
Sesje Wyszukiwania Sesje

łącznie
Wyszuki-

wania
łącznie

ICM Thomson
Reuters

ICM Thomson
Reuters

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

2007 82 851,40 4 745 523 23 431 3 696 5 268 27 127

2008 67 693,39 4 222 1 041 18 108 6 393 5 263 24 501

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.

Przeciętna
liczba

sesji efekt. 
w miesiącu

Przeciętny
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

2008 74 391,00 290 / 189 brak danych 16 brak danych

*/ Sesja efektywna – trwająca co najmniej 3 minuty
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VI. 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
dokumentów
PDF+  HTML

W tym
Legacy
Archive

Liczba 
odsłon
(TOC, Ftxt,
Abst., inne)

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

2005 – dane w oparciu o prenumeratę print

2005 --- 3 394 5 103 51 36 187

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

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

2008 43 804,26 12 860(I-XI)* 25 975 6 099 78 641(I-XI)*

*/ Od 15.11.2008 – zmiana serwisu i układu danych. Kolumna oznaczona (*) w przyszłości zaniknie

VII. Royal  Society of Chemistry

http://www.rsc.org/Publishing/index.asp

Koordynator: ABE Marketing. Dofinansowanie MNiSzW – 50%

Płatne z funduszy Wydziału Chemii. Dostęp z serwera wydawcy dla wszystkich stacji w  domenie 

uni.wroc.pl

Rok Koszt
(PLN)

Liczba 
przeszu-

kiwań

Liczba 
dokumentów

PDF/html

W tym
Archiwum 
1841-1996

Odsłony
(TOC, Abstract,

Ftxt, inne)

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

Dane do roku 2007 wynikają z wolnego dostępu do czasopism

w pakiecie print (7 tyt.)

2005 2 061 3 932 106 34 593

2006 2 631 3 310 29 32 090

Pełny dostęp od X 2007

2007 3 224 5 193 519 36 968

Formalny początek porozumienia

2008 11 306,95 2 775 7 540 1 933 33 391(I-XI)*

*/ Od 15. 11. 2008 – zmiana serwisu i układu danych. Kolumna oznaczona (*) w przyszłości zaniknie
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VIII. American  Institute of  Physics / American Physical Society

http://journals.aip.org/

http://www.aps.org/publications/journals/index.cfm

Koordynator: ICM UW. Dofinansowanie MNiSzW – 50 %.

Opłaty wnoszą: Instytut Fizyki Teoretycznej oraz Instytut Fizyki Doświadczalnej 

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

Brak danych statystycznych. 

IX. JSTOR 

Wykorzystano

tytułów

Liczba

użytkowników

Pdf/html Koszt w PLN

2008 (V-XII) 421 z 586 brak danych 34 095 34 877,38

Najczęściej wykorzystywane tytuły.

        Pdf/ html
1. American  Antiquity 658
2. International  Organization 650
3. Current  Anthropology 638
4. Jnl  of  Field  Archeology 637
5. American  Jnl  of  Archeology 519
6. World  Archeology 516
7. PMLA 499
8. Classical  Review 449
9. American  Anthropologist 432
10. Burlington  Magazine 414 

Prawie całkowity zanik usługi informacyjnej w postaci zestawień tematycznych 

(wykonano 1 zestawienie) dowodzi, że wzrosła samodzielność użytkowników przy

sporządzaniu list lektur w oparciu o dostępne online bazy bibliograficzne i katalogi 

biblioteczne. Jednocześnie użytkownicy częściej zwracali się do Oddziału Informacji  

Naukowej z prośbą o uściślenie danych bibliograficznych lub o pomoc w lokalizowaniu 

materiałów bibliotecznych.

Na podstawie katalogów własnych, katalogów centralnych oraz polskich i 

zagranicznych źródeł informacyjnych pracownicy Oddziału Informacji Naukowej 
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udzielili bezpośrednio lub  telefonicznie   3.946 informacji (w 2007 r.– 3.266), w tym: 

- informacje  bibliograficzne:   1.496  (w 2007 r. – 1.252)

- informacje biblioteczne:         2.490   (w 2007 r. – 1.305)

- informacje rzeczowe:                492   (w 2007 r. - 475) 

Natomiast pracownicy Oddziału Bibliologicznego w czasie pełnienia dyżurów 

w Czytelni Zbiorów Specjalnych, w oparciu o katalogi, bazy danych BUWr i drobne 

poszukiwania internetowe, udzielili ok. 2.534 informacji. 

W Oddziale Informacji Naukowej zarejestrowano 227 (w 2007 r. – 282) 

kwerend pisemnych, w tym 62 zagraniczne (w 2007r. - 40). We współpracy z 

oddziałami zbiorów specjalnych zrealizowano 70 (w 2007r. - 72) - kwerend. 

Przyjęto 119 zamówień na materiały wtórne (w 2007 r. – 164), w efekcie 

realizacji których zlokalizowano i wydano zlecenia na kopiowanie 498 (w roku 

ubiegłym -  421) pozycji bibliograficznych. Pocztą elektroniczną wysłano 697 (w 

2007 r. – 493) listów dotyczących informacji bibliotecznych. Liczba wysłanych 

listów elektronicznych wzrosła o  41 % (w roku ubiegłym wzrost wyniósł 24%).

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. Rozpoczęto kompleksową rozbudowę strony domowej w 

języku niemieckim. 

Nadal rejestrowano spadek zainteresowania użytkowników tradycyjnymi 

usługami informacyjnymi świadczonymi w Informatorium lub za pośrednictwem 

pracowników Oddziału Informacji Naukowej – spowodowany przekazaniem do 

dyspozycji użytkowników, poprzez witrynę internetową BUWr, ogromnej ilości 

opisanych i uporządkowanych zasobów informacyjnych w wersji cyfrowej. 

Dodatkowo, oferta BUWr wzbogacona została o dostępny poprzez witrynę 

Biblioteki moduł e-learningu, w którym zaprezentowano cztery nowe kursy 

szkoleniowe: 1) Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, 2)

Szkolenie biblioteczne, 3) Wyszukiwanie i lokalizacja materiałów do pracy 

naukowej, 4) Wirtualne zasoby. Dzięki dostępnym online materiałom szkoleniowym 

(kursy platformy e-learningu i funkcjonujący już od kilku lat Wirtualny przewodnik 

użytkownika) – użytkownicy  potrafią coraz lepiej obsługiwać się samodzielnie. W 

statystykach rejestrujących wykorzystanie zasobów cyfrowych – Biblioteka 
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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 - przytoczone 

zostają dodatkowo niektóre dane statystyczne zarejestrowane przez serwery 

WWW.

  W roku sprawozdawczym 2008 zarejestrowano, m.in.:

 951 934 wywołań strony internetowej BUWr, bez wywołań Biblioteki 

Cyfrowej, Bazy Publikacji Pracowników UWr oraz bez Katalogu 

komputerowego Victors iPortal) (w 2007  odpowiednio - 1.220.001, w 

2006 – 716.513 bez  wymienionych ograniczeń );

 217.157 wyszukiwań w module „e-Źródła” (w 2007 - 355.613; 2006 –

147.319);

 44.821 wejść do modułu „przydatne adresy” (w 2007 - 61.145, 2006 

– 58.624);

 673.551 wejść do katalogu komputerowego VIRTUA poprzez interfejs 

Vectors iPortal/Chameleon  (w 2007 – 660.596 , w 2006 - 575.076) ;

 30.671 wejść do bazy Bibliografii publikacji pracowników 

Uniwersytetu Wrocławskiego (w 2007 – 27.008 , w 2007 - 20.524);

 18.530 (2007 r. – 17.442 , 2006 - 11.778) wejść do zdigitalizowanych 

katalogów kartkowych (bez uwzględnienia tych, które dostępne są w 

Bibliotece Cyfrowej); W tym: 6372 (6.341, 6.260) wejść do katalogu 

czasopism, 4.162 (3.473, 2.653) wejścia do katalogu (alfabetycznego 

i systematycznego) Gabinetu Śląsko Łużyckiego,  5.106 (5.234, 

2.653) wejść do katalogu Oddziału Starych Druków i 1.100 (1.275,

413) wejść do katalogu Biblioteki dawnego Gimnazjum Brzeskiego;

871 (669) wejść do katalogu alfabetycznego Oddziału Zbiorów 

Kartograficznych; 413 (450) wejść do cząstkowego katalogu 

ekslibrisów Oddziału Zbiorów Graficznych; 516 wejść do katalogu 

systematycznego Oddziału Bibliologicznego.

 11.705 (823) wejść do Indeksu Akcesji Oddziału Rękopisów;

 69.600 (w 2007 - 85.133; w 2006 - 36. 940) wyszukiwań w katalogu 

czasopism bibliotek zakładowych;

 850 (w 2007 - 1.289; w 2006 - 1.166) wyszukiwań w katalogu 
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czasopism II obiegu; 

 7.620 (w 2007 - 4.006; w 2006 - 2.805) osób zapisało się zdalnie do 

Biblioteki poprzez formularz online.

Ponadto, kontynuowano comiesięczne napełnianie Serwisu nowości 

zagranicznych. Łącznie zaprezentowano 133 tytuły (w roku ubiegłym -101 tytułów), 

połączonych za pomocą hiperlinków ze stosownymi rekordami bibliograficznymi w 

bazie systemu VIRTUA. 

Kontynuowano 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). 

Stan bazy na dzień 31.12.2008 wynosił 45.229 rekordów (w roku ubiegłym 

40.143), w bazie internetowej widoczne były 44.654 rekordy (w roku ubiegłym 

38.850). W  bazach roboczych (zawierających rekordy wymagające korekty) jest  

575  rekordów: WPIS: 191 (nabytki bieżące i rekordy retrospektywne wymagające 

wyjaśnienia z  autopsji) FORMULARZE:  384 (rekordy wprowadzone przez 

formularze internetowe). 

Stan bazy internetowej zwiększył się o  5.804 rekordy, w tym 642 rekordy z lat 

2004 i 2005, przekonwertowane z Biblioteki Wydz. Chemii w 2007 r. 

W Bibliotece Cyfrowej umieszczono zawartość  drukowanych wykazów publikacji 

obejmujących dorobek pracowników uczelni  za lata 1945-1992. Zainstalowano 

link na stronie   internetowej Bazy.

Baza Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego stanowi 

kontynuację  wykazów drukowanych. Stosowano dwutorowe  napełnianie Bazy 

uwzględniające opisy retrospektywne od roku 1993 i opisy bieżące na podstawie 

nabytków Biblioteki. Dokonywano korekty i transferów rekordów pozyskiwanych 

przez formularze internetowe. Wprowadzono łącznie 5.291 rekordów, w tym:

3.008 – przekazane przez formularze internetowe;

2.202 -  wpisane przez  pracowników Sekcji (z różnych źródeł na bieżąco i w 

ramach retrospekcji);

81 – zaimportowane z bazy PRAWO (rekordy tylko z roku 2008 i antydatowane z 

2007 r.).

Ogółem do 31 grudnia 2008 r.  wprowadzono  1.905 rekordów, opisujących 

publikacje z  2008 roku (w 2007 r. wprowadzono 1.545 opisów z roku bieżącego), 

w tym 1.105 przejęto z Formularza internetowego,  719 wpisano  przez  

pracowników Sekcji  i 81 zaimportowano z bazy PRAWO.

Następuje wzrost ilości rekordów pozyskiwanych  z formularzy online,  ale 
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zakładając, że rocznie pracownicy uczelni publikują od 4 do 5 tys. prac - nadal nie 

ma  kompletnej rejestracji  publikacji za rok bieżący.  Niektóre jednostki uczelni 

jeszcze  nie włączyły się do  wypełniania formularzy online. Są to: Instytut 

Matematyki, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich,  Centrum Edukacji 

Nauczycielskiej, Instytut Archeologii, Instytut Historii Sztuki, Instytut Filologii 

Germańskiej, Instytut Politologii.  Z wielu jednostek wpłynęły tylko pojedyncze 

rekordy np.  z Instytutu Filologii Angielskiej czy Wydziału Nauk Społecznych.

Nadal kluczową sprawą jest rejestracja bieżących publikacji, co można osiągnąć 

tylko przy ścisłej współpracy poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni z 

Sekcją Dokumentacji i przestrzegania Zarządzenia Nr 11/2006 Rektora UWr.  Bez 

tego nie uda się uzyskać kompletnych wpisów za dany rok i wykorzystać zapisów w 

bazie do rocznych sprawozdań uczelni.

W  ramach  prac retrospektywnych udostępniono w bazie internetowej  3.181 

rekordów.  Zakończono   tzw. „akcję 2000”,  której celem było opisanie publikacji 

wszystkich pracowników uczelni  od roku 2000. Podjęto  ją  w  2006 roku dla  

wprowadzania  danych za lata 2000-2006 i objęcia nią opisów publikacji z jak 

największej ilości jednostek organizacyjnych uczelni, głównie tych, które dotychczas 

nie miały  jeszcze danych retrospektywnych.  

Równolegle z napełnianiem bazy, prowadzono też prace nad 

udoskonalaniem struktury bazy oraz usprawnianiem  jej wersji internetowej i 

formularzy wpisowych. Najważniejsze osiągnięcia:

-  otwarcie  Formularza  online dla Sekcji Dokumentacji i umożliwienie dokonywania 

   modyfikacji  zapisu  rekordu  w formacie MARC 21. Pozwoli  to  w przyszłości

   pracownikom Sekcji na szybsze wprowadzanie danych;

-   zaindeksowanie   Wydziałów: Nauk Biologicznych, Nauk o Ziemi i Kształtowania 

Środowiska, Filologicznego, Nauk Społecznych oraz Nauk Historycznych i 

Pedagogicznych, co  m.in. usprawni przeprowadzanie wszelkich analiz 

statystycznych i pozwoli na automatyczne  generowanie wykazów;

-  rozwiązanie  problemu wielu  znaków specjalnych, głównie we wzorach 

chemicznych, znakach  diakrytycznych i innych, przegrywanych z formularzy online 

do programu MAK i następnie z MAKa wgrywanych do bazy internetowej.

Ponadto, prowadzono prace w bazie KHW UWr: zmodyfikowano – 301 rekordów, 

utworzono 175 nowych rekordów. Weryfikowano na bieżąco KHW podpięte do 

formularzy. 

Sekcja przygotowała dla władz Uczelni analizę statystyczną dorobku pracowników 

UWr. Przeanalizowano 4.351 opisów  i przedstawiono je w formie tabel z podziałem 

na rodzaje publikacji i wydawnictw.
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Kontynuowano też prace nad napełnianiem bazy Bibliografia 

piśmiennictwa o Uniwersytecie Wrocławskim.   
Do prac bibliograficznych i dokumentacyjnych (napełnianie obu baz) przeglądano 

następujące materiały biblioteczne:

 książki – 633  tyt., w tym 14 słowników biograficznych (ponad 1300 haseł);

 prasa lokalna: Gazeta Wyborcza  2007.XII 2008.XI – wybrano i skserowano  363 

wycinków.

Do bazy wprowadzono: 338 rekordów, zmodyfikowano: 60 rekordów.

Stan bazy na dzień 31.12.2008 wyniósł 1.409 rekordów.

Kwerendy wykonywane 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 97 kwerend (w tym 57 – krajowych, 40 – zagranicznych), w 

roku 2007 było 126 kwerend. Oddział Rękopisów zrealizował 179 kwerend (66 –

krajowych i 113 –zagranicznych), natomiast w 2007 r. - 155 kwerend. Oddział 

Zbiorów Graficznych zrealizował 61 kwerend (52 krajowe, 9 zagranicznych), w 

roku 2007 było 47 kwerend. Oddział Zbiorów Muzycznych wykonał 78 (w roku 

ubiegłym – 88) kwerend pisemnych (w tym 33 krajowe i 45 zagranicznych). W 

Oddziale Zbiorów Kartograficznych zrealizowano 20 kwerend (w tym 17

krajowych i 3 zagraniczne), w 2007 r. – 15 kwerend. W Gabinecie Śląsko-

Łużyckim zrealizowano łącznie 178 (w roku ubiegłym – 144) kwerend (85 –

krajowych, 93 - zagraniczne). W Oddziale Bibliologicznym zrealizowano 3 kwerendy 

krajowe.

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).
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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. Dodatkowo na platformie e-learningu opartej na oprogramowaniu Open 

Source - Moodle stworzony został pakiet szkoleniowy dla użytkowników Biblioteki, 

który w roku sprawozdawczym rozbudowano o cztery nowe kursy: Zbiory specjalne 

Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (kurs przeznaczony dla użytkowników 

zainteresowanych korzystaniem ze zbiorów specjalnych gromadzonych w 

Bibliotece Uniwersyteckiej "Na Piasku"), Szkolenie biblioteczne (kurs 

przeznaczony dla początkujących użytkowników Biblioteki Uniwersyteckiej we 

Wrocławiu), Wyszukiwanie i lokalizacja materiałów do pracy naukowej (kurs zawiera 

wskazówki dotyczące metod wyszukiwania potrzebnych materiałów w zasobach 

bibliotek polskich i zagranicznych), Wirtualne zasoby (kurs zawiera prezentację i 

omówienie wirtualnych zasobów dokumentów piśmienniczych, graficznych i 

audiowizualnych, dostępnych poprzez biblioteki i repozytoria cyfrowe).

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 (3 grupy - 60 osób), studentów

Katedry Filologii Niderlandzkiej (5 osób), Instytutu Filologii Germańskiej (2 grupy -

45 osób), Instytutu Historycznego (1 grupa -15 osób). Łącznie z tego typu szkolenia

w roku sprawozdawczym skorzystało w BUWr -125 studentów.

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

Instytutu INiB) oraz przysposobienie biblioteczne (Oddział Informacji Naukowej) dla

studentów (30 osób). Przyjęto 7 grup licealistów (130 osób). Dla studentów II roku 

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w ramach przedmiotu 

Automatyzacja bibliotek przygotowano 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 odbyło 5 osób z 

oddziałów BU. Praktykę specjalistyczną przed awansem na  stanowisko starszego 

bibliotekarza i kustosza odbyło 6 osób (3 osoby z BU i 3 z innych uczelni).

Ponadto, dwie osoby z BUWr (pracownik OIN oraz GŚŁ) odbyły staż 
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zagraniczny w Bibliotece Uniwersyteckiej Freie Universität Berlin  (2.01 -29.02. 

Wyjazd finansowany był z puli Programów Mobilnych UE, w ramach  programu 

Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci (grant 07-

LdVm07/k/PLM/140128 w wysokości 4.306 EUR ). Program stażu dotyczył tematu  

Nowa organizacja biblioteki naukowej – wolny dostęp do zasobów bibliotecznych.

W ramach szkoleń wewnętrznych, w roku sprawozdawczym dokształcali 

się pracownicy zajmujący się katalogowaniem oraz pracownicy Oddziału 

Komputeryzacji.

Przez cały rok 2008 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 Wydziału Matematyki i Informatyki, 

Biblioteki Instytutu Archeologii, Biblioteki Instytutu Pedagogiki). Szkolenia odbywały 

się w: Oddziale Opracowania Wydawnictw Zwartych i ciągłych oraz w Oddziale 

Informacji Naukowej.

Ponadto, szkolenia objęły bibliotekarzy zatrudnionych w Bibliotece „Na 

Piasku” (m.in. Oddziału Zbiorów Kartograficznych, Oddziału Starych Druków). 

Kontynuowano szkolenia osób zaangażowanych w tworzenie powstającej Biblioteki 

Cyfrowej UWr.  

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

bibliotekarzy (2 osoby) oraz studentów (4 osoby).

W roku sprawozdawczym duża grupa pracowników (łącznie ponad 100 osób)

Biblioteki Uniwersyteckiej przeszła jednodniowe szkolenia organizowane przez 

Biuro Karier UWr: Profesjonalna obsługa klienta oraz Praca w grupie .

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 

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.
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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 2008 kontynuowano 

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. 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 w trybie online i otrzymać w formie pliku przesłanego 

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

roku sprawozdawczym w ramach projektu zakupiono: macierz dyskową, urządzenie 

kopiująco-drukujące, pakiet oprogramowania OCR, na łączną kwotę ok. 50 tys. 

PLN. Ukończono prace nad zrębem oprogramowania i rozpoczęto napełnianie bazy 

danych (kompletny szkielet topograficzny i osobowy oraz stopniowo poszczególne 

obiekty).

Wykonano kwerendy, które dotyczyły  głównie wyboru obiektów do digitalizacji w 

ramach zadań z cyklu Plany i widoki miast śląskich; oraz dokonano zebrania 

analogii do tematów Śląska sztuka sakralna średniowieczna i wczesnonowożytna

ze zbiorów MAWr.; Architektura na Śląsku do połowy XIII w.; Śląskie rezydencje od 

gotyku do baroku Detal architektoniczny na Śląsku do ok. 1830 r.; Klasztory śląskie 
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(do 1810 r.).; Krajobraz i architektura księstwa biskupów wrocławskich.; Śląska 

rzeźba i malarstwo średniowiecze spoza zbiorów muzealnych i bibliotecznych.

Ważniejsze miejsca kwerend to między innymi: Österreichische 

Nationalbibliothek w Wieniu, Národní archiv w Pradze; Niedersächsischen 

Landesmuseen w Brunszwiku, Domschatzgewölbe Naumburg, Domschatz

Hildesheim, Kulturhistorisches Museum Magdeburg.

Kwerendy zaowocowały dokonaniem wyboru większości obiektów do digitalizacji.

W roku sprawozdawczym kontynuowano realizację dwuletniego (grudzień 

2007 - listopad 2009) europejskiego Projektu ENRICH (European Networking 

Resources and Information concerning Cultural Heritage), który jest projektem

celowym finansowanym 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 wirtualnego środowiska badawczego

przeznaczonego 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 zdalny dostęp online 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”. W ramach projektu realizowanego do października 2008 - wykonano 

76.446 klatek mikrofilmów i 24.910 skanów (umieszczonych w Bibliotece Cyfrowej 

UWr) dla 6 tytułów czasopism.

Rok 2008 był też okresem rozpoczęcia realizacji trzyletniego (2008-2011) projektu 

badawczo-rozwojowego Interaktywna, multimedialna bibliografia Śląska. Cz. I. 
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Stare druki i druki zwarte XIX w. ze zbiorów Gabinetu Śląsko-Łużyckiego Biblioteki 

Uniwersyteckiej we Wrocławiu (R17 0002 04). Efektem 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. W roku sprawozdawczym zakupiono: 

wysokowydajny skaner do mikrofilmów zwojowych (Zuetschel OM 1600) wraz z 

oprogramowaniem, komputerem sterującym i komputerem do obróbki 

zeskanowanych plików, nowe oprogramowanie sterujące do posiadanego skanera 

OS 10000, serwer w jednolitej obudowie z macierzą dyskową, 3 zestawy 

komputerowe, drukarkę laserową i skaner komputerowy, pakiet biurowy Office, 

łącznie na kwotę ok. 540 tys. PLN. . Podjęto prace dotyczące uzgodnień formatu 

bibliograficznego oraz synchronizacji oprogramowania z Śląskim Archiwum 

Ikonograficznym.

W roku 2008 trwała realizacja projektu Scalenie, 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 jest 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 

w BUWr. oraz w BUW).

W roku 2008 trwała kontynuacja kolejnego etapu realizacji wieloletniego

projektu Biblioteka byłego Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą (1506-1811) –
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opracowanie i digitalizacja zbiorów zachowanych we Wrocławiu, który realizowany 

jest wspólnie z Europa Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Do digitalizacji 

przekazano 51 rękopisów, do mikrofilmowania zabezpieczającego – 382 stare 

druki. Wykonano z nich 19.864 klatek mikrofilmowych oraz 23.750 skanów , które 

przesłano do Frankfurtu oraz zamieszczono w Bibliotece Cyfrowej UWr.

W roku sprawozdawczym w efekcie realizacji  wniosku, dotyczącego 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) dwóch pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej odbyło 

dwumiesięczny staż w  Bibliotece Uniwersytetu Freie Universität Berlin.

Ponadto, w roku sprawozdawczym Biblioteka UWr podpisała porozumienie o 

współpracy z Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 

Dresden (SLUB) i zrealizowała wspólny projekt digitalizacji i scalenia dwóch części 

hebrajskiego rękopisu Machzor. Każda z bibliotek posiadała jedną jego część, którą 

poddała procesowi digitalizacji w ustalonej wcześniej rozdzielczości  i następnie 

wymieniła z partnerem. Uroczyste zakończenie przedsięwzięcia wraz z prezentacją 

rezultatów projektu miało miejsce dn. 12. czerwca 2008 w SLUB. Obecnie w 

bibliotekach cyfrowych obu instytucji prezentowana jest całość, czyli obie części 

rękopisu.

Pomimo wielu wysiłków włożonych w przygotowanie - część ze złożonych  

projektów nie zyskała finansowania. Dotyczy to m.in. przygotowanego we 

współpracy z Uniwersytetem w Kolonii projektu opracowania bibliografii druków 

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

zbiorów polskich i niemieckich) i projektu Książęca Biblioteka Brzeska. Digitalizacja 

i udostępnienie w internecie.

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), 
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SLUB Dresden owocowała wyjazdami zagranicznymi pracowników BUWr. W roku 

sprawozdawczym dwie osoby: mgr Mirosław Osowski (Oddział Zbiorów 

Muzycznych) i mgr Anna Osowska-Pudło (Oddział Zbiorów Kartograficznych) 

wyjechali na tydzień do Biblioteki Narodowej w Pradze. 

W ramach programu ERASMUS tygodniowy staż w berlińskiej 

Staatsbibliothek odbył Dariusz Przybytek (Oddział Zbiorów Kartograficznych), Alicja 

Borys (Oddział Rękopisów) odbyła tygodniowy staż w Bayerische Staatsbibliothek 

w Monachium, a dwóch pracowników Oddziału Komputeryzacji (Krzysztof 

Wysokiński i Rafał Raczyński) odbyło tygodniowy staż w Uniwersytecie Humboldta. 

Ponadto, Arkadiusz Cencora (Gabinet Śląsko-Łużycki) przebywał na 2-

miesięcznym stażu w bibliotekach berlińskich.

W ramach urlopu szkoleniowego (kwiecień – czerwiec) dr Anna Jabłońska i 

mgr Marian Pacholak (Oddział Gromadzenia) uczestniczyli w pracach redaktorskich 

i bibliograficznych przy spuściźnie prof. A. Litworni w Udane (Włochy).

Ponadto, swoje prace badawcze dotyczące historii Saksonii kontynuowała  

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

Uniwersyteckiej w Lipsku. Dr Dariusz Przybytek uczestniczył w programie 

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), 

Podjęto też nowe tematy - Filigrany w drukach śląskich z przełomu XVI/XVII wieku

(Weronika Karlak), Księgozbiór D. Rhenischa, wrocławskiego profesora i kaznodziei 

z przełomu XV/XVII w. (Weronika Karlak). 

Pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych

uczestniczyli też w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym 

dwunastokrotnie z referatami. Wydali szereg publikacji, z których znaczna część 

posiada charakter naukowy. 

XII. Działalność dydaktyczno-popularyzatorska

W roku sprawozdawczym zbiory specjalne były prezentowane 80 (w roku 

ubiegłym – 95) grupom wycieczkowym z kraju i kilkunastu indywidualnym 

gościom z zagranicy (łącznie 819 osób; w roku ubiegłym 780 osób), dla których, 
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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.: uczestnicy międzynarodowej konferencji XV 

Anglo-niemieckie Colloqium Calderenowskie, grupa 30 rabinów z całego świata w 

ramach spotkania zorganizowanego we Wrocławiu z okazji kongresu 

przedstawicieli środowisk żydowskich w Pradze.

W 2008 Bibliotekę Uniwersytecką dwukrotnie odwiedzali goście ze SLUB: w 

maju – dr Tomas Bürger – Dyrektor SLUB wraz p. Beatą Baraniecką, w 

październiku dr T. Bürger, dr Georg Zimmerman (kierownik Oddziału 

Kartograficznego SLUB) oraz p. Beata Baraniecka. Celem drugiej wizyty było m. in. 

ustalenie zakresu współpracy obu instytucji oraz szczegółów dotyczących realizacji 

planowanego na rok następny projektu Digitalizacja historycznych map śląskich.

W listopadzie 2008 r. w Bibliotece przebywał pan Igor Ogura, wicedyrektor 

Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, zapoznając się ze zbiorami i organizacją 

pracy w oddziałach BUWr. 

W zbiorach ogólnych przy ul. Szajnochy przyjęto 7 grup licealistów (130 

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

budynkach Biblioteki. 

Ponadto, Oddział Informacji Naukowej wspólnie z Biblioteką Austriacką 

przygotował wystawę Spotkanie – obrazy Kurta Zislera w tradycji ikon, której 

towarzyszyła wystawa książek z Biblioteki Uniwersyteckiej Temat: ikona. W  okresie 

trwania (13.05.08-13.06.08) wystawę odwiedziło 50 osób.

W ramach XI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pracownicy oddziałów 

zbiorów specjalnych zrealizowali  8 tematów w formie prelekcji, wystaw i 

warsztatów. Bibliotekę odwiedziło 782 (w 2007 r. - 1.096) osób. Największą 

frekwencję zyskała  wystawa Komiksowa kraina przygotowana przez Oddział 

Informacji Naukowej (Mariusz Kruczkowski, Ewa Pitak). Wystawę (19.09. –

30.11.08) odwiedziło łącznie 456 osób, w tym 10 grup zorganizowanych. Swoją 

publiczność miały również prelekcje wzbogacone wystawami zbiorów i warsztaty: 

Mała, mniejsza, najmniejsza – miniatury książkowe w zbiorach BUWr (Iwona 

Domowicz – Oddz. Bibliologiczny), Początki motoryzacji we Wrocławiu (Gabinet 



40

Śląsko-Łużycki – Grzegorz Sobel, Jan Węglowski, Arkadiusz Cencora, Sławomir 

Opasek), Śląsk jak malowany (Anna Osowska - Oddział Zbiorów Kartograficznych).

Z myślą o promocji Biblioteki Uniwersyteckiej i jej zbiorów – część funduszy 

przyznanych na potrzeby organizacji XI DFN przeznaczono na opracowanie i 

wydanie materiałów promocyjnych w formie kolorowych zakładek do książek, które 

cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród gości Festiwalu. Z kolei pracownicy 

Oddziału Informacji Naukowej do wystawy Komiksowa kraina przygotowali: katalog, 

zakładki, plakat i zaproszenia. 

Warto też odnotować, że w roku sprawozdawczym społeczność akademicką 

UWr nadal informowano o problematyce i zbiorach bibliotecznych na łamach 

Przeglądu Uniwersyteckiego oraz poprzez Newsletter (redagowanie 

komunikatów do miesięcznego Biuletynu Informacyjnego dla Czytelników BUWr  -

P. Rossa).

Jak co roku wydano też Kalendarz BUWr na 2009 r. – wg koncepcji 

pracowników Oddziału Zbiorów Kartograficznych.

Nadal bardzo istotną funkcję promocyjną i marketingową pełni strona 

domowa BUWr, na której funkcjonuje serwis informacyjno-usługowy Biblioteki. Na 

witrynie zainstalowany jest baner „Dezyderaty online”, stwarzający użytkownikom 

możliwość aktywnego współdecydowania o kształcie kolekcji bibliotecznych 

(fizycznych i cyfrowych) oraz formie i zakresie usług świadczonych przez Bibliotekę.

W roku bieżącym udoskonalano zdigitalizowane katalogi kartkowe

(katalogi systematyczne: Oddziału Bibliologii i Gabinetu Śląsko-Łużyckiego)

wyposażone w rewersy elektroniczne, które pozwalają użytkownikom składać

zdalnie zamówienia do czytelń Biblioteki oraz obsługiwać usługę tzw. „digitalizacji 

na żądanie, oraz zmodyfikowano wizualizację w Internecie katalogu OPAC, 

eksponując na bocznym menu jego strony startowej wyodrębnione kolekcje 

specjalne, znajdujące się w katalogu online Biblioteki Uniwersyteckiej.

W okresie sprawozdawczym Biblioteka Uniwersytecka kontynuowała prace 

nad rozwojem platformy e-learningu BUWr, opartej na pakiecie oprogramowania 

Open Source - Moodle. W 2008 r. platforma e-learningu została wzbogacona o 

cztery nowe kursy szkoleniowe, popularyzujące pośrednio także Bibliotekę i jej 

zasoby informacyjne.

Ponadto, w 2008 r. wdrożono (i testowano) pilotażową wersję Elektronicznej 

Czytelni (e-Czytelni), opartej na oprogramowaniu Firmy Neurosoft.
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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  pierwszym kwartale 2008 r. magazyny Biblioteki przy ul. Karola Szajnochy 

zostały wypełnione w 100 %. Bibliotece przyznano pomieszczenia w budynku 

dawnej drukarni przy Pl. Solnym, które zostały wyposażone w alarm 

przeciwwłamaniowy oraz w regały z tzw. odzysku. Do końca grudnia zostały 

przeniesione  tam czasopisma w obrębie sygnatur 35 001 – 36 000 formatu III. Z 

powodu braku regałów cześć z nich została ułożona w stertach. Uzyskano 

minimalny zapas na nowości.

W minionym roku przyjęto i włączono na półki: 29 887 wol. nabytków

(wydawnictwa zwarte i ciągłe) oraz 2 226 wol. w wyniku przeprowadzanej melioracji

księgozbiorów specjalistycznych Biblioteki „Na Piasku” i księgozbiorów podręcznych 

oddziałów BUWr. 

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

wiecznych, które w nowym gmachu Biblioteki zostaną umieszczone w osobnym 

magazynie. Wyodrębniono następne 467 woluminy zakwalifikowane do cymeliów.

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

kontrolę stanu zachowania zbiorów oraz kontrolę wilgotności i temperatury w 

magazynach. W minionym roku do  pomiarów wilgotności i temperatury zakupiono 

nowe termohigrometry. W ramach prac magazynowych odbywało się 

pieczętowanie zbiorów. Zabezpieczano zbiory bibułkami, fascykułami i 

obwolutami. W Oddziale Starych Druków kontynuowano działania zmierzające do 

znalezienia instytucji, która przeprowadziłaby specjalistyczne badania starych 

druków zamkniętych w metalowych szafach – pod kątem alergologicznym. 

Dotychczas wykonano badania powietrza i badania mykologiczne na obecność 

grzybów.

W Oddziale Zbiorów Kartograficznych uporządkowano przewodniki turystyczne 

wydane przed 1945 r. oraz topograficzne mapy sekcyjne (1.562 wol.).

W roku sprawozdawczym Sekcja Kontroli Zbiorów kontynuowała rozpoczęte 

skontra :
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- w Oddziale Magazynów i Konserwacji Zbiorów – sprawdzono 65.500

kolejnych sygnatur oraz sporządzono 12 protokołów rozbieżności (różnice w 

odnotowaniu skierowania książki w księdze inwentarzowej, na kartach 

katalogowych a stanem faktycznym). Protokoły były sukcesywnie przekazywane 

właściwym oddziałom do realizacji.

- w Oddziale Starych Druków – spisano 5.776 sygnatur; łącznie sprawdzono 

150.277 sygnatur,

- w Sekcji Wydawnictw Zagranicznych Oddziału Gromadzenia – sprawdzono 

694 tytuły (3.337 egz.) wydawnictw przeznaczonych do wymiany,

- w Oddziale Bibliologicznym – sprawdzono 3.811 sygnatur (3.886 wol.).

Pracownicy Sekcji Kontroli Zbiorów uczestniczyli w selekcji zbiorów ogólnych. Ze 

zbiorów wycofano 4.397 wol. wydawnictw zdezaktualizowanych – wytypowanych 

podczas melioracji katalogu alfabetycznego.

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 134 książki uznane za braki i 

odnotowano 199 nowych braków.  Oddział Bibliologiczny skontrolował w sierpniu 

2008 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 7 braków względnych.

XIV. Zabezpieczanie zbiorów

Zabezpieczania zbiorów dokonuje się przede wszystkim przez ich 

mikrofilmowanie i digitalizację

W r. 2008 w ramach mikrofilmowania zabezpieczającego dla potrzeb 

Biblioteki i na zewnątrz Pracownia Reprografii i Digitalizacji wykonała 185.753 

klatki mikrofilmów (w godzinach etatowych – 80.322, w ramach projektów –105.431) 

Ponadto wykonano 7.598,5 mb kopii diazo oraz 316 mb kopii srebrowej, wywołano 

8.850 mb mikrofilmów, wykonano 33.886 kopii kserograficznych oraz 1.315 kopii z 

mikroprintera. Wykonano 90.184 skanów z mikrofilmów (w godzinach etatowych –

27.991, w ramach projektów – 26.446) i 8.022 reprodukcje fotograficzne. Podczas 

realizacji fotoreportaży podjęto 782 tematy zdjęciowe. 
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W r. 2008 do księgi zamówień Pracowni Reprografii i Digitalizacji wpisano 

1.839 zleceń. Natomiast w ramach zabezpieczania zbiorów własnych wpisano do 

księgi inwentarzowej mikrofilmów 325 jednostek (w tym: 12 dla Oddziału 

Rękopisów, 24 dla Gabinetu Śląsko – Łużyckiego, 270 dla Oddziału Starych 

Druków, 19 dla Oddziału Zbiorów Muzycznych).

Działalność usługowa Pracowni przyniosła dochody w wysokości  199.815 PLN w 

tym 103.234 PLN  w ramach projektów (w r. 2007 było to – 78.733 PLN).

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego (BCUWr).

W czerwcu 2008 r. podpisano umowę z wydawnictwem miesięcznika „Odra” na 

opublikowanie archiwalnych numerów  tego pisma. Z chwilą pozyskania sponsora, 

który sfinansowałby realizację tego przedsięwzięcia, w Bibliotece Cyfrowej zostanie 

zamieszczony kompletny zasób czasopisma. W minionym roku umieszczono 

jedynie spisy treści. 

Opracowano kolejną wersję e-Poradnika redaktora zasobów cyfrowych, 

zaktualizowano załączniki – a przede wszystkim sporządzono wytyczne do 

opracowania zbiorów współczesnych w Dublin Core. Uruchomiono program 

pilotażowy e-Czytelni, dzięki któremu będzie możliwość udostępniania w BCUWr 

współczesnych zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej – na wybranych komputerach na 

terenie Biblioteki /Uniwersytetu. Rozpoczęto prawne konsultacje w tej sprawie.

BCUWr udostępnia już 18.000 obiektów cyfrowych (31.12.07 udostępniała 10.226

obiektów), Bibliotekę Cyfrową odwiedziło ponad 2.600.000 użytkowników

Internetu (31.12.07 było ich 1.560.000).

W odniesieniu do Biblioteki Cyfrowej UWr. W okresie od stycznia 2008 do grudnia 

2008 r. zarejestrowano następujące dane statystyczne:

 7.795 -  liczba nowych publikacji cyfrowych;

 876.191 -  liczba osób, które odwiedziły  Bibliotekę Cyfrową UWr.

 417.211 -  łączna liczba wyszukiwań przeprowadzonych w BCUWr.;

 8.776.123 -  łączna liczba stron wygenerowanych w BCUWr.;

 179.224 -  łączna liczba wyświetlonych publikacji.

XV. Konserwacja zbiorów

Konserwacja zbiorów prowadzona jest dla zbiorów nowych w Sekcji 

Konserwacji i w Introligatorni Oddziału Magazynów i Konserwacji Zbiorów, dla 
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zbiorów specjalnych – w Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych „Na Piasku”. 

W roku sprawozdawczym finansowana była ona przede wszystkim ze środków 

własnych.

W Introligatorni oprawiono 5.403 wol. druków zwartych, czasopism i gazet (w 

r. 2007 – 5.554 wol.). Łączny koszt opraw i innych prac introligatorskich w 2008 r.

wyniósł 186.511 PLN (w r. 2007 – 188.461 PLN). Konserwacji poddano 1.971 

druków XIX-wiecznych oprawionych w półskórek lub pergamin. 

W komorze gazowej dezynfekowano materiały biblioteczne ze zbiorów 

ogólnych i specjalnych – wykonano 35 wsadów.

W ramach prac konserwatorskich prowadzonych w Pracowni Konserwacji 

Zbiorów Specjalnych poddano konserwacji 294 wol. (w 2007 r. – 403 wol.), 61

luźnych głosów (w 2007 r. – 148), 185 map, 129 druków ulotnych, 2 grafiki i 9 

fotografii. Oprawiono 27 wol. Sporządzono 3 opisy dokumentacji konserwatorskiej. 

Przeprowadzono ocenę stanu zachowania wraz z wyceną zabiegów 

konserwatorskich dla 22 wol. oraz ocenę stanu zachowania dla 98 wol. Wykonano 

790 klatki analogowe oraz 276 cyfrowych dokumentacji fotograficznej oraz 

zarchiwizowano błony fotograficzne. Do wystaw przygotowano 18 wol., 2 mapy i 4 

fotografie. Powyższe prace zostały wycenione na kwotę 359.131 PLN (w 2007 r. –

129.406 PLN).

Dla potrzeb konserwatorskich wykonano 40 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 1.618 wol. książek (w 2007 r. – 1.727 wol.), wykonali 

39 pudeł oraz 5 teczek. Powyższe prace wyceniono na kwotę 44.210 PLN.

Do całości prac wykonanych w Pracowni należy doliczyć koszt zużytych 

materiałów w wysokości 5.835 PLN.

XVI. Komputeryzacja

W roku 2008 dokonano zakupów i napraw następującego sprzętu 

komputerowego:
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Nazwa Ilość Kwota 
brutto

Zestawy komputerowe 3 7970,48
Urządzenia sieciowe (37783 zł pochodzi z dotacji na rozbudowę 
infrastruktury sieciowej na rok 2008)

3 43291,79

Projektor 1 5831,60
Inne drobne urządzenia (pamięci, dyski, słuchawki, switche, myszki) 4175,42
Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, etykiety) 11138,64
Naprawa komputerów, drukarek, klimatyzacji 1740,80
RAZEM 74148,73

Na początku roku 2008 Biblioteka otrzymała nieodpłatnie z puli Prorektora 

ds. Studenckich UWr.  pięć zestawów komputerowych przeznaczonych dla 

studentów niepełnosprawnych, które zostały zainstalowane w Czytelni Zbiorów 

Specjalnych na Piasku, Czytelni Czasopism, Czytelni Głównej i Oddz. Informacji.

Na koniec roku 2008 na stanie Biblioteki znajdowały się 1.334 pozycje 

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

Piasku) i 110 drukarek (84 na Szajnochy, 26 na Piasku). 261 pozycji 

inwentarzowych zostało wyselekcjonowanych do likwidacji.

Na początku roku 2008, w związku z planowanym udziałem UWr. w 

finansowanym przez UE projekcie rozwoju infrastruktury sieciowej (EDURoam), 

dokonano testów zasięgu sieci WiFi w budynkach Biblioteki oraz opracowano 

kosztorys pokrycia obu budynków BUWr., a także nowego gmachu BUWr. siecią 

bezprzewodową.

W połowie roku rozbudowano sieć w budynku przy ul. Szajnochy 6/7 poprzez 

przebudowę połączeń w pomieszczeniu katalogu komputerowego, doprowadzenie 

połączeń sieciowych do pomieszczenia Czytelni Głównej, Czytelni Czasopism, 

Punktu Ksero, pokoju ze skanerem kart katalogowych.

Koordynowano zmiany wprowadzane w węźle sieci BU przez WCSS.

Uzgadniano z WCSS sprawę zwiększenia przepływności z budynku Biblioteki na 

Piasku.

Opracowywano rozbudowę połączeń na Piasku dla Pracowni Reprograficznej i 

Śląskiego Archiwum Ikonograficznego

Pracownicy brali udział w szeregu szkoleń i konferencji pod kątem szukania 

optymalnych rozwiązań do budynku nowej biblioteki

Prowadzono monitorowanie sieci, konfigurowano ustawienia firewalla, 

optymalizowano połączenia sieciowe.
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Zakupiono dwa nowe przełączniki sieciowe oraz konwerter światłowodowy (z 

dotacji infrastrukturalnej MNiI). Zakupu dokonano pod sam koniec roku 2008 i w 

związku z tym nie instalowano jeszcze tych urządzeń.

Pod koniec roku sprawozdawczego w Bibliotece działało 11 serwerów: 

- serwer obsługujący system biblioteczny Virtua, 

- serwer pocztowy, 

- serwer WWW i serwer proxy umożliwiający korzystanie pracownikom UWr. z 

płatnych serwisów licencjonowanych elektronicznych zasobów informacyjnych 

subskrybowanych przez Bibliotekę oraz system do zarządzania inwentarzem 

komputerów (zCI),

- serwer Biblioteki Cyfrowej w systemie dLibra. System dLibra został w 2008 roku 

przeniesiony na oddzielną maszynę,

- serwer systemu Vectors iPortal (Chameleon) wraz z systemem 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 – podstawową jego funkcją jest zarządzanie domeną. W 

roku 2008 kontynuowano tworzenie domeny systemu Microsoft Windows Server i 

podłączanie komputerów do systemu zarządzania Microsoft Active Directory. 

Serwer ten jest podstawowym serwerem domeny,

- serwer Windows 2008 – zapasowy serwer domeny. Obecnie jest przyłączonych 

do domeny około 60 komputerów. Organizacja komputerów w domenie umożliwia 

sprawne i szybkie usuwanie problemów na komputerach pracowników oraz 

automatyczną aktualizację oprogramowania.

- serwer VMWare ESXi – środowisko wirtualizacyjne. Na tej maszynie 

zainstalowane są 3 systemy serwerowe obsługujące e-Czytelnię (Neurolib) oraz 

usługi terminalowe poprzez Windows 2008 Server (między innymi dostarcza klienta 

Virtui do Instytutu Bibliotekoznawstwa).

Testowanie i konfigurowanie środowiska wirtualizacyjnego stanowiło jedno z 

poważniejszych zadań w roku 2008. Używane do tego celu jest darmowe 

rozwiązanie, ale korzyści sprawiają, że należałoby nabyć pełną, komercyjną jego 

wersję. Wirtualizacja serwerów jest nową technologią pozwalającą wykorzystać w 
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pełni moc współczesnych procesorów poprzez uruchamianie na jednej fizycznej 

maszynie kilku jednocześnie działających i pełniących różnorodne funkcje 

serwerów.

W roku 2008 po zakupie licencji terminalowych Windows 2008 Server 

wdrożono także usługi terminalowe. Uruchomiono w ten sposób 20 klientów Virtui, z 

których korzysta Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Zaletą tego 

rozwiązania jest możliwość aktualizacji zdalnej oprogramowania, przez co nie traci 

się czasu na osobiste wizyty w odległych lokalizacjach.

Jeśli chodzi o oprogramowanie – w 2008 r. zakupiono następujące 

oprogramowanie (z pominięciem wydatków na Virtuę):

Nazwa Kwota brutto

Utrzymanie systemu dLibra 4.0 3806,40
Adobe Creative Suite 5093,50
Microsoft Office 2007 1472,54
Microsoft Windows Server 2008 8990,79
MAKWWW aktualizacja 48,80
Programy antywirusowe 2735,73
RAZEM 22147,76

Na utrzymanie systemu Virtua (Virtua – maintenance) wydatkowano kwotę 

38.860,19 USD (brutto). Ponadto, w roku 2008 dokonano aktualizacji systemu 

Virtua do wersji 46.7. Wraz z migracją systemu zainstalowano na stacjach 

roboczych w BUWr. oraz w bibliotekach specjalistycznych nowego klienta systemu 

46.7 (w sumie na około 120 stanowiskach). 

Klienty Virtui zainstalowane w bibliotekach 
specjalistycznych w 2008 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
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Rozpoczęto przygotowania do migracji systemu Virtua do wersji 50 oraz 

systemu Oracle do wersji 10. 

Vectors iPortal:

interfejs iPortalu był kilkakrotnie rozbudowywany o:

- rozszerzenie listy kolekcji specjalnych,

- wykorzystanie Google Maps do podglądu obszaru map na ekranie "Opisu 

pełnego",

- wizualizację okładek książek na ekranie "Opisu pełnego"

Statystyka zamówień (rewersów) złożonych w 2008 r. poprzez Vectors iPortal w 

Bibliotece Uniwersyteckiej:

Miesiąc Książki Skrypty Czytelnia Gł. Piasek RAZEM

Styczeń 12729 2067 1502 172 16470
Luty 12024 2648 787 61 15520
Marzec 16575 3950 1102 133 21760
Kwiecień 14369 2137 1355 202 18063
Maj 11190 1545 1393 197 14325
Czerwiec 9367 1428 1179 113 12087
Lipiec 8931 880 692 62 10565
Sierpień 0 0 0 0 0
Wrzesień 7159 1258 467 34 8918
Październik 17982 5995 1150 90 25217
Listopad 14110 1920 1180 136 17346
Grudzień 11307 1558 1095 115 14075

Suma 135743 25386 11902 1315 174346

Ponadto, do końca roku kalendarzowego z możliwości zapisów online do Biblioteki 

skorzystało 7.685 osób (w roku poprzednim – 6.249 osób). 

Najważniejszym przedsięwzięciem prowadzonym w roku 2008 przez Oddział 

Komputeryzacji było niewątpliwie wdrożenie Systemu Elektronicznej Legitymacji 

Studenckiej. Wstępne założenia były opracowane już w roku 2007 w związku z 

planami uruchomienia tego systemu już wtedy, ale z przyczyn niezależnych nie 

doszło wówczas do tego. Zakup oprogramowania, czytników oraz szkolenia wyniósł  

34.404,00 PLN i został pokryty z rezerwy na informatyzację uczelni.

Prace nad wdrożeniem przebiegały na kilku płaszczyznach:

- ustalenie założeń formalnych – jednolita numeracja legitymacji mająca 

zapewnić ich obsługę w środowisku uczelni wrocławskich,

- ustalenie i wprowadzenie koniecznych zmian w oprogramowaniu 
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bibliotecznym, które mogłyby pogodzić obsługę nowych jak i 

dotychczasowych legitymacji,

- ustalenie i wprowadzenie koniecznych zmian w oprogramowaniu do 

zapisów internetowych,

- zorganizowanie zakupu czytników kart elektronicznych i oprogramowania 

do ich obsługi,

- przetestowanie oprogramowania do obsługi kart elektronicznych, m.in. w 

zakresie połączenia z centralną bazą studentów na PWr.,

- konsultacje z Centrum Usług Informatycznych UWr. i MCP PWr.,

- opracowanie planu i harmonogramu wdrożenia systemu w Bibliotece 

Głównej oraz Bibliotekach Specjalistycznych.

System ruszył pod koniec września 2008 roku i od tego czasu działa bez 

problemów.

W ramach projektów programistycznych pracownicy Oddziału 

Komputerowego wykonali następujące prace:

 Baza Publikacji pracowników UWr.:

 wprowadzenie dodatkowej indeksacji na poziomie Wydziałów,

 adaptacja formularzy dla Sekcji Dokumentacji (m.in. funkcja edycji w 

formacie MARC),

 włączenie bazy publikacji pracowników UWr do serwisu Fidkara,

 bieżąca aktualizacja bazy i detekcja błędów,

 Bazy Starych Druków:

 konfiguracja bazy MAKWWW mikrofilmów Starych Druków,

 import opisów z baz MAK'a do inwentarza Starych Druków,

 uzupełnienie inwentarza Starych Druków o możliwość 

wprowadzania tzw. "zerówek",

 wprowadzenie numeru kontrolnego w rekordach bazy mikrofilmów 

Oddziału Starych Druków,

 opracowanie pomocniczego formularza do rejestracji liczby kart,

 eksport danych do projektu skanowania kolekcji Brzeg,

 Baza map Oddziału Zbiorów Kartograficznych:

 moduł katalogowania map,

 moduł udostępniania wraz z systemem autentykacji,

 moduł raportów,
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 aktualizacja bazy do wersji wieloarkuszowej,

 trwały link do zasobu,

 konwerter rekordów z bazy Virtui do bazy OZK,

 import rekordów z Virtui do OZK,

 zamawianie map do bazy OZK.

 Katalog systematyczny kartkowy Oddz. Bibliologii i Gabinetu Śląsko-Łużyckiego:

 Przebudowa struktury katalogów w systemie plików

 Konwersja struktury do pliku xml,

 „Wyczyszczenie” danych i ich uporządkowanie zgodnie z 

dokumentami obu oddziałów opisującymi strukturę,

 Zaimportowanie danych do bazy danych mysql,

 Stworzenie portalu w oparciu o implementację biblioteki ExtJS,

 Dodanie funkcji zamawiania,

 Dodanie pliku pomocy,

 Dodanie funkcji filtrowania działów.

 Modyfikacja programu do wydruku kart katalogowych pod kątem potrzeb  Sekcji 

Zbiorów Zabezpieczonych.

 System raportów Bibliotek Specjalistycznych oparty na CMS Drupal.

 Baza danych usług Pracowni Reprograficznej.

 Zmiany w Inwentarzu Oddziału Rękopisów.

Spośród innych prac zrealizowanych roku sprawozdawczym przez Oddział 

Komputeryzacji warto wymienić:

 Projekt eCzytelnia. Ustalenia, współpraca z firmą Neurosoft.

 Konfigurowanie stacji roboczych pod system Neurolib.

 Szkic i analiza podłączenia komputerów, kserografu wraz z urządzeniami 

peryferyjnymi do sieci komputerowej w nowym pokoju zespołu Śląskiego 

Archiwum Ikonograficznego.

 Opieka nad bazą PIKADO, w tym:

 przebudowa bazy PIKADO po uszkodzeniu bazy,

 tworzenie kopii zapasowych bazy PIKADO,

 eksport danych i wysyłka bazy PIKADO do Frankfurtu,

 import danych otrzymanych z Frankfurtu,

 testy bazy PIKADO po migracji,
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 backup bazy PIKADO,

 Konfigurowanie starych komputerów pod terminale do katalogów.

 Administrowanie systemem Libra, w tym:

 konfigurowanie nowego serwera dLibry i przeniesienie na niego 

całego systemu,

 testy nowej wersji postgresa 8.3 dla dLibry,

 migracja systemu dLibra do wersji 4.0,

 aktualizacja dLibry do wersji 4.0.5,

 import opisów MARC dla Wydziału Prawa,

 praca nad poprawieniem wydajności dLibry,

 konwersja testowej dLibry na platformę wirtualną ESXi.

 Instalacja i konfiguracja Fidservera.

 Rekonfiguracja programu pocztowego sendmail na serwerze IBM.

XVII. Uwagi końcowe

W roku 2008 kontynuowano wiele wcześniej rozpoczętych zadań, w tym 

realizację kilku projektów, które pozwolą wykonać zarówno zaplanowane prace 

badawczo-rozwojowe jak i przyczynią się do wyposażenia Biblioteki w nowy, cenny 

sprzęt, głównie komputerowy (np. serwery, macierze dyskowe itp.) i fotooptyczny

(m. in. najnowszy model szybkiego skanera do mikrofilmów i inne), łącznie na kwotę 

kilkuset tysięcy złotych, którego Biblioteka nie byłaby w stanie nabyć w oparciu o 

własny budżet. Zakupy wielu cennych i nowoczesnych urządzeń wkomponowano 

bowiem we wnioski aplikacyjne, realizowanych obecnie grantów.

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)

wzbogaconych o bazy i systemy informacyjne powstałe w efekcie realizacji 

projektów - planowane jest w przyszłości utworzenie zintegrowanego systemu 

kompleksowej obsługi informacyjnej użytkowników.   

Ponadto, w roku sprawozdawczym rozwijano platformę e-learningu BUWr, 

która ma służyć kształtowaniu i doskonaleniu kompetencji informacyjnych 

studentów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, a wraz  z włączeniem jej do 

planowanego systemu kompleksowej obsługi informacyjnej użytkowników -

przyczynić się w przyszłości do stworzenia spójnej platformy wspierania e-learningu 
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i distance learningu na Uczelni.

W 2008 r. uruchomiono pilotażową wersję Elektronicznej Czytelni (eCzytelni), 

opartej na oprogramowaniu firmy Neurosoft. Jednak po rozpoznaniu możliwości 

oprogramowania dLibra obsługującego Bibliotekę Cyfrową UWr. - od roku 2009 

planowane jest równoległe (i jak się oczekuje bardziej dynamiczne) rozwijanie usług 

eCzytelni w oparciu o Bibliotekę Cyfrową UWr.  Rozwiązanie to pozwoli 

użytkownikom na wygodny i bezkolizyjny dostęp do kopii cyfrowych najbardziej 

poczytnych i poszukiwanych zbiorów, zwłaszcza podręczników.

Ponadto, w roku 2009 kontynuowane będzie skanowanie największego 

kartkowego katalogu alfabetycznego, liczącego ok. 2 mln kart. 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 2008 był okresem kontynuowania współpracy między Biblioteką 

Uniwersytecką a bibliotekami specjalistycznymi. Na bazie dotychczasowych 

doświadczeń Biblioteka Uniwersytecka oczekuje, że współpraca z bibliotekami 

specjalistycznymi i reprezentowanymi przez nie jednostkami Uczelni (np. w zakresie 

wspólnego wykorzystywania zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA, 

wspólnego napełniania danymi bazy Bibliografii publikacji pracowników UWr, 

współtworzenia Biblioteki Cyfrowej UWr, i wspólne realizacji podobnych 

przedsięwzięć) – będzie się nadal zacieśniać, z pożytkiem dla całej społeczności 

akademickiej naszej Uczelni.

Warto odnotować także, że okres sprawozdawczy jest kolejnym rokiem 

zdecydowanego wzrostu zainteresowania użytkowników korzystystaniem z 

nowoczesnych form usług online oraz elektronicznych źródeł informacji. Tendencja 

ta utrzymuje się także 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, także za pośrednictwem Biblioteki Cyfrowej UWr. Ten kierunek rozwoju

będzie nadal utrzymywany.

Należy podkreślić, że aby rozwijać działalność biblioteczną na miarę XXI 
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wieku, proponując użytkownikom (głównie: studentom i pracownikom naukowo-

dydaktycznym) odpowiedniej jakości nowoczesne usługi – personel Biblioteki 

zmuszony jest do pracy na najwyższym, profesjonalnym poziomie oraz ciągłego

poszerzania swych umiejętności i kompetencji. Liczymy, że wysiłek tej grupy 

zawodowej w nadchodzącym roku będzie przekładał się na coraz lepsze

uposażenia.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH

ZA ROK 2008

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, Centrum Brytyjskie, Biblioteka Austriacka i Centrum 

Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta.

Poza systemem organizacyjnym bibliotek istnieje również zbiór kartograficzny 

Instytutu Geograficznego. W statystykach wykazuje go Biblioteka Instytutu 

Geograficznego.

    

II. Sprawy organizacyjne

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 28/2007  Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 1 marca 2007 roku wszystkie biblioteki specjalistyczne opracowały na jego 

podstawie własne regulaminy.  

Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 

29.10.2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych.

Biblioteka Ośrodka Alliance Francaise została wyłączona ze struktur 

uniwersyteckich zgodnie z Zarządzeniem Nr 49/2008 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego.

Biblioteka Brytyjska zmieniła nazwę na Centrum Brytyjskie Uniwersytetu 

Wrocławskiego.

III. Kadry

W roku sprawozdawczym  w bibliotekach istniało 130 pełnych etatów  i cztery 

½  etatu  (w 2007 r. - 133 pełne etaty  biblioteczne i trzy ½ etatu). 

Przez Bibliotekę Uniwersytecką  opłacane były etaty  Biblioteki Austriackiej      i 

Centrum Brytyjskiego.

Zmiany personalne  na kierowniczych stanowiskach nastąpiły w  Bibliotece Instytutu 
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Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wydziału Matematyki i Informatyki, Filologii 

Polskiej,  Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willego Brandta.  Na 

stanowiska kierownicze w Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki  i Instytutu 

Filologii Polskiej zostały ogłoszone konkursy.

Kierownik Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej był zatrudniony do 31 grudnia 2008 

roku. 

Kierownicy 7 bibliotek zgłaszają potrzebę zwiększenia  etatów, w tym: 

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

Kulturoznawstwo,  Genetyka i Mikrobiologia, Dziennikarstwo, Etnologia ½ 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.

7 bibliotek prowadzi działalność z jednoosobową obsadą. 

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 zatrudnia pracownika 

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. 

Dane nadsyłane przez biblioteki są dobrowolne, nie zawsze systematyczne. 

IV. Wydatki

W porównaniu do 2007 roku - zwiększyła się kwota wydatkowana na  zakup 

wydawnictw zwartych i ciągłych, Natomiast zmniejszyła się suma wydanych 

pieniędzy na zakup  zbiorów specjalnych, sprzętu komputerowego, programów, 

oprawy introligatorskie i mebli,  kart katalogowych, ekslibrisów, kodów kreskowych, 
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materiałów biurowych i materiałów do kserowania.

Na potrzeby bibliotek w roku sprawozdawczym wydano następujące kwoty :

Rodzaj wydatków Wydatki [w PLN]             

2007 r.

Wydatki [w PLN]

2008 r.

Różnica [w PLN]

wydawnictwa zwarte 821.763 925.603 Więcej  o  103.840

wydawnictwa ciągłe 1.681.701 1700.203 więcej  o 18.502   

zbiory specjalne 12.868 9.540 mniej o   3.328

oprawa 75.186 62.195 mniej o   12.991

inne * 374.248** 61.144 mniej  o   313.104 

komputery, programy 119.387 110.459 mniej    8.928     

meble

usługi online***

162.914 132.407

1.048.350

mniej o  30.507

*   Karty katalogowe, ekslibrisy, kody kreskowe, materiały biurowe, materiały do kserowania

** wliczone były usługi online

***  Konsorcja: Elseviera, Springera, EBSCOhost, SCI Ex., CA,  AChS, RSC, AIP/APS i in.

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.

Kilka bibliotek uzyskało fundusze na zakup wydawnictw zwartych z Urzędu 

Marszałkowskiego.

V. Stan zbiorów

Księgozbiór opracowany w bibliotekach w 2008 roku liczył 1.545.619 

jednostek inwentarzowych,  w  tym: wydawnictwa  zwarte 1.149.623 wol., 

wydawnictwa  ciągłe 12.550 tytułów  (337.928 woluminów), zbiory specjalne 58.068 

jednostek inwentarzowych.

W porównaniu z rokiem 2007 do bibliotek wpłynęło mniej dzieł i woluminów 

wydawnictw zwartych i jednostek inwentarzowych zbiorów specjalnych

więcej woluminów wydawnictw ciągłych.

Oprócz księgozbioru, który jest własnością Uniwersytetu, biblioteki posiadają 
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zbiory towarzystw  naukowych i PAN: Biblioteka Instytutu Geograficznego -

księgozbiór Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2.086 wol. wydawnictw 

zwartych, 15.209  wol. czasopism,  2.735 jedn. inwentarzowych: map i atlasów),  

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki - depozyt PAN (3.762 wol. 

wydawnictw zwartych i 100 tyt. czasopism bieżących), Biblioteka Muzeum 

Przyrodniczego - depozyt Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (7.530  wol. 

czasopism).

W 2008 roku księgozbiór Biblioteki Wydziału Prawa przekroczył 199 tys. 

jedn. inwentarzowych, w Bibliotece Instytutu Historycznego  137  tys., w Bibliotece 

Instytutu Filologii Polskiej 137 tys.  i w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych –

liczy  prawie 115 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 8.441 wol. 

wydawnictw zwartych i 2.630 wol. wydawnictw ciągłych ( w 2007 odpowiednio 9.141 

wol. wyd. zwartych i  2.709 wol.  ciągłych).

Księgozbiór pochodzący z kupna liczył 12.901 wol. wydawnictw zwartych i 

3.626 wol. wydawnictw ciągłych (odpowiednio w 2006r. 13.303  wol. wyd. zwartych i 

3.195 wol. wyd. ciągłych).  

Wśród zbiorów  specjalnych przybyło 1.065 jednostek  inwentarzowych. Są 

to:  zbiory kartograficzne,  mikroformy,  materiały audiowizualne, dokumenty 
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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 specjalistyczne 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 260 pozycji w Prawniczej Bibliotece Cyfrowej

VII. Opracowanie.

Biblioteka Uniwersytecka opracowała centralnie wydawnictwa zwarte 

(bieżące nabytki) dla 29 bibliotek specjalistycznych. 

W 2008 roku do centralnego opracowania został włączony księgozbiór Biblioteki 

Wydziału Matematyki i 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 

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,    
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Fizjologii Zwierząt oraz 3 biblioteki posiadające inne oprogramowanie do 

komputerowego opracowania księgozbioru (Centrum Brytyjskie, CSNiE im. W.

Brandta, Biblioteka Ośrodka Alliance Francaise).

Łącznie w 2008 r. biblioteki opracowały: 8.282 dzieła w 9.351 wol.

wydawnictw zwartych (w 2007 r. odpowiednio 9.247 dzieł w 10.843 wol. wyd. 

zwartych). 

Dodatkowo biblioteki przekatalogowały 2.890 dzieł w 3.979  wol. 

wydawnictw zwartych, 128 tytułów czasopism w 3.244 wol. i 12 jedn. inw. zbiorów 

spec. (odpowiednio w 2007 r. 3.140 dzieł w wol. 3135 wydawnictw zwartych).

Wydawnictwa ciągłe  biblioteki  opracowują same. Większość bibliotek opracowuje 

czasopisma w sposób tradycyjny. Od 2008 roku Biblioteka Uniwersytecka, w 

ramach prac zleconych, opracowuje dla bibliotek specjalistycznych czasopisma  w 

systemie Virtua. Biblioteki opracowały  2.320  tytułów czasopism w 6.256 wol.   

Zbiorów specjalnych opracowano 859 jedn. inwentarzowych w bibliotekach i 206 w 

Bibliotece Uniwersyteckiej. 

Nieopracowane  zbiory zabezpieczone znajdują się w  4 bibliotekach. 

Łącznie 8.121 wol. wydawnictw  zwartych,  277 tytułów czasopism 330 wol. i  kilka  

tys. odbitek.

W 8 bibliotekach nieopracowane są dary, w tym: 4.585 wol. wydawnictw zwartych, 

1.169 wol. Czasopism, 2.066 jedn. inw. zbiorów specjalnych.   

Komputerowe opracowanie zbiorów w przypadku  bibliotek objętych 

centralnym opracowaniem  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 19 rekordów egzemplarza, 

Biblioteka Filologii Polskiej – 347 rekordy,  Biblioteka Instytutu Historycznego – 961 

rekordy, Biblioteka Instytutu Pedagogiki – 548 rekordów, Biblioteka Instytutu 

Psychologii – 215 rekordów,  Biblioteka Instytutu Archeologii – 82 rekordy, 

Biblioteka Wydz. Matematyki i  Informatyki  - 2.177 rekordy, Biblioteka Wydziału 

Nauk Społecznych – 1.074 rekordy, Biblioteka Wydziału Chemii –1.160 rekordów, 

Biblioteka Wydziału Prawa – 6.087 rekordów dla wydawnictw zwartych i 68 dla 

wydawnictw ciągłych.  
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Razem biblioteki wprowadziły do bazy 12.738 rekordów egzemplarza dla 

wydawnictw zwartych i  68 dla wydawnictw ciągłych oraz rekordy zasobu nowe 126 

dla 2,900 wol.

Według innego systemu komputerowego opracowywały  swoje zbiory: 

Centrum Brytyjskie  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 Biblioteki Uniwersyteckiej.

VIII. Katalogi

Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej jest także katalogiem 

centralnym zbiorów bibliotek specjalistycznych. W 2008 roku do katalogu 

komputerowego wprowadzono opisy wydawnictw zwartych z 29 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 

katalogu centralnego bibliotek specjalistycznych dla książek, których rekordy 

bibliograficzne znajdują się w katalogu komputerowym.

Biblioteki, które same opracowują księgozbiory - przekazały do Katalogu 

Centralnego  3.805  kart wydawnictw zwartych i 2.683 karty do katalogu czasopism. 
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Do katalogów własnych biblioteki włączyły łącznie 70.849  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. 

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,  

pracami skontrowymi,   zmniejszonym stanem obsady, absencją pracowników.

Liczba godzin otwarcia czytelń w bibliotekach wynosiła 1.548 w tygodniu, a 

wypożyczalniach 1.326,5 w tygodniu. 

Z uwagi na potrzeby czytelników, zwłaszcza zaocznych, coraz więcej 

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 338.450 (w 2007 r. 460.678)  

Udostępniono w nich 836.364 jednostek inwentarzowych (w 2007 r. 954.989  -

jedn. inw.),

Księgozbiory podręczne w bibliotekach liczyły łącznie 129.583 wol. W kilku 

bibliotekach  czytelnicy mają wolny  dostęp do półek.   

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 było1.417 miejsc (w 2007 r. 1.441  miejsca). 

Kilka bibliotek nie posiada oddzielnych pomieszczeń na czytelnie. 

Księgozbiór udostępnia się w pokojach asystentów lub salach wykładowych 

           (np. w Bibliotekach: Filologii Klasycznej, Etnologii,  Astronomii).
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W wypożyczalniach  zarejestrowano 54.206 czytelników (w 2007 r.-

53.602). Przybyło 7.408 czytelników, ubyło 6.804  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 297.719 jednostek inwentarzowych 

(mniej niż w 2007 r. 338.531 jedn. inw.)

Biblioteki prowadzą również wypożyczenia międzybiblioteczne. 

Do bibliotek krajowych wypożyczono 855 wol.  Do bibliotek zagranicznych 1 wol. Z 

bibliotek krajowych wypożyczono   335 wol.  Z bibliotek zagranicznych 34 wol.

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 870.581, do wypożyczalni –

398.117.  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

udostępnionych woluminów i spadek  liczby  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 -  
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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 udzielały  ustnych informacji  biblioteczno 

- bibliograficznych,  3.640  pisemnych krajowych i  6 zagranicznych.

Pracownicy bibliotek pomagali  czytelnikom przy poszukiwaniach 

bibliograficznych, informowali 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 (np. Biblioteka Wydziału Prawa,  Filologii Romańskiej, 

Biblioteka Instytutu Historycznego, Biologii Roślin), bibliograficzne zestawienia 

publikacji pracowników instytutu (Biblioteka: Wydziału Chemii, Wydziału 

Biotechnologii, 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 prowadzą 

bibliotekarze lub pracownicy wyznaczeni przez kierownika   jednostki 

organizacyjnej. Pracownicy i bibliotekarze są szkoleni  w Sekcji Prac Bibliograficzno 

– Dokumentacyjnych BU  w  wypełnianiu formularzy wpisowych do Bazy Publikacji 

Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. 

XI. Komputeryzacja 
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Ogółem w bibliotekach jest 335 komputerów,  w tym z dostępem do 

Internetu: dla pracowników – 117,  a dla czytelników – 203. 

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.

.

XII. Kontrola i selekcja księgozbiorów

Skontrum księgozbioru  w bibliotekach, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.10.2008 r.  przeprowadza się 

obowiązkowo co 10 lat, a w szczególnych przypadkach częściej.

Inwentaryzację księgozbioru w 2008 roku przeprowadziło 6 bibliotek. Biblioteki: 

Instytutu Historycznego, Prawa, Filologii Słowiańskiej, Nauk Społecznych, 

Geografii, i Pedagogiki. Łącznie było 5.013 wol. braków względnych i 807 wol. 

braków bezwzględnych.

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 , 

łączenia bibliotek. 
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Selekcje obejmują materiały zaczytane, nieaktualne i nieprzydatne w 

procesie naukowo-dydaktycznym w danej jednostce organizacyjnej. W 2008 roku w 

bibliotekach specjalistycznych selekcja dotyczyła wydawnictw zwartych i ciągłych. 

Wyłączony  ze zbiorów księgozbiór był przekazywany: Bibliotece Uniwersyteckiej,  

innym bibliotekom, czytelnikom  lub na makulaturę.

W roku sprawozdawczym selekcję przeprowadziło 7 bibliotek. Łącznie 

wyselekcjonowano 7.519 wol. wydawnictw zwartych i 6.828 wol. wydawnictw 

ciągłych, w  tym: do Biblioteki Uniwersyteckiej przekazano: 24 wol. wydawnictw 

zwartych. Wielką selekcję księgozbioru przeprowadzała Biblioteka Historii,  Zoologii, 

Pedagogiki, Wydziału Nauk Społecznych. 

Biblioteki  Filologii Słowiańskiej i Geografii  uporządkowały rewersy na książki 

nie zwrócone przez czytelników. Pozycji tych nie można odzyskać z powodu: zgonu 

czytelnika, wyjazdu  za granicę, rozwiązania umowy o pracę bez rozliczenia z 

biblioteką, zmiany adresu czytelnika. 

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 20 

bibliotek  wyniosły łącznie 62.195 PLN, i zmniejszyły się w stosunku do roku 2007.

XIV. Lokale, remonty, przeprowadzki

Łączna powierzchnia  użytkowa w bibliotekach wynosiła 11.360 m2. 

Biblioteka Studium Języków Obcych i Biblioteka Filologii Romańskiej są  

przeniesione na  czas remontu do innych pomieszczeń.  

W Bibliotece Wydziału Matematyki i Informatyki zakończył się  remont i adaptacja 

pomieszczeń. 

3 biblioteki nie mają samodzielnych pomieszczeń (Filologia Klasyczna,  

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

XV. Wyposażenie techniczne      

Wyposażenie techniczne  w bibliotekach unowocześnia się.  Z roku na rok 

przybywa sprzętu komputerowego, skanerów, czytników,  kserokopiarek -

zwłaszcza przeznaczonych do użytku wewnętrznego – które  bardzo ułatwiają 

pracę. 

W 2008 roku na wyposażeniu bibliotek było 335 komputerów,  23 kserografy  i 42 

czytniki.

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.

W Bibliotece Uniwersyteckiej pracownicy  bibliotek specjalistycznych szkoleni 

są w zakresie podstawowym i  biorą udział w szkoleniach specjalistycznych. 

Szkolenia odbywały się w: Oddziale Gromadzenia, Oddziale Opracowania 

Wydawnictw Zwartych i Oddziale Opracowania Wydawnictw Ciągłych, Oddziale 

Udostępniania, Oddziale Informacji Naukowej i w Oddziale Magazynów.

Szkolenia w innych bibliotekach naukowych są związane z awansem na 

stanowisko kustosza. 

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. 
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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. 

XVII. Działalność dydaktyczna i naukowa                                                      

Pracownicy bibliotek aktywnie uczestniczyli w szkoleniu studentów I roku, 

prowadząc ćwiczenia i wykłady z przysposobienia  bibliotecznego. Pracownicy 

przeszkolili 7.270 studentów. 

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 również dla  

tych studentów.

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

Publikacje. W 2008 roku zostały wydane publikacje 10 pracowników bibliotek 

specjalistycznych. Wykaz publikacji w załączeniu. Dr Wiktor Czernianin uzyskał 9 

miejsce w rankingu pracowników Instytutu Psychologii UWr według uzyskanej 

punktacji za publikacje 2008.  

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 Wydziału Chemii przygotowała wystawę poświęconą dorobkowi 

naukowemu Profesor Bogusławie Jeżowskiej- Trzebiatowskiej w 100 rocznice 

urodzin. W czerwcu Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki otrzymała imię 

Kazimierza Urbanika.
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Do niniejszego sprawozdania dołączono:

1. Wykaz publikacji pracowników bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 

2008.

2. Zestawienie wystaw organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę 

Uniwersytecką w 2008r.

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

Biblioteki Uniwersyteckiej w 2008 r.

4. Tabele dotyczące bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego w 2008 r.:

- dochodów i wydatków,

- gromadzenia,

- opracowania,

- udostępniania zbiorów,

- działalności bibliotek specjalistycznych.
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Wykaz publikacji pracowników bibliotek

Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2008

Publikacje naukowe

BORYS ALICJA

"Ich [...] habe diese Figur, als ich zu Konstantinopel gesehen, meinem lieben Bruder;[...] 

zum freundlichen Gedächtnis malen lassen" : Erinnerungen an die Reise in die Türkei in 

einigen der ältesten Stammbüchern aus dem deutschen Kulturraum/ Alicja Borys // W:

Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern 

Period : conference proceedings Ciążeń, March 12-14, 2008/ red. R. Wójcik. - Poznań : 

Biblioteka Uniwersytecka, 2008. - (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej/ Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicz w Poznaniu ; nr 30). – S. 213-225. – Bibliogr.

CENCORA ARKADIUSZ

Kina w powojennym Wrocławiu / Arkadiusz Cencora // W: Wrocław będzie miastem 

filmowym...: z dziejów kina w stolicy Dolnego śląska / red. Andrzej Dębski, Marek Zybura. -

Wrocław : Wydaw. GAJT, 2008. - S. 181-200 : fot.. - Bibliogr. 

CHOROŚ ALICJA

Barokowa szata Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego / Alicja 

Choroś. - Bibliogr. // Dolny Śląsk. - 2008, nr 13, s. 113-119 : fot. 

CZERNIANIN HALINA

Ambicje literackie pań w świetle druków wileńskich (1800-1822) / Halina Czernianin // 

Pamiętnik Literacki. - R. 99, zesz. 4  (2008),  s. 145-183. - Streszcz.w jęz. ang.

CZERNIANIN WIKTOR

Teoretyczne podstawy biblioterapii / Wiktor Czernianin. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza 

ATUT, 2008. - 142, [1]  s. - Bibliogr.
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CZYREK JOANNA

Bronisław Kocowski / Joanna Czyrek // W: Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia. 

7, Osobowości wrocławskiego bibliotekarstwa / [red. Joanna Czyrek, Bożena Górna]. –

Wrocław : Wydaw. TAart, 2008 

Profesor Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 1908-1991 : wyjątkowa kobieta, uczona, 

nauczyciel i organizator : w setną rocznicę urodzin / Uniwersytet Wrocławski. Wydział 

Chemii ; oprac. Józef J. Ziółkowski ; współpr. Joanna Czyrek. - Wrocław : Redakcja 

"Wiadomości Chemicznych", 2008. - 140 s. : il. kolor. - (Wiadomości Chemiczne. 

Biblioteka). - Bibliogr. s. 140. 

Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia. 7, Osobowości wrocławskiego 

bibliotekarstwa / [red. Joanna Czyrek, Bożena Górna]. – Wrocław : Wydaw. TAart, 2008 

DOMOWICZ IWONA

ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych [Dokument elektroniczny] : interpretacja 

schematu Dublin Core wraz z materiałami pomocniczymi dla redaktorów zasobów 

cyfrowych Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego / materiały oprac.: Iwona 

Domowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska, Aleksandra Król, Jadwiga Łukaszewicz, 

Joanna Madej, Mirosłąw Osowski, Joanna Mroczko-Sidorowicz, Rafał Raczyński, Marcin 

Szala, Danuta Zglińska-Adamska. - Wersja z dnia2008-07-03. - [Wrocław : Biblioteka 

Uniwersytecka, 2008]. - 25 s. - Tryb dostępu : 

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/doccontent?id=25069. - Plik w formacie pdf  - do 

otwarcia potrzebna aplikacja Adobe Acrobat Reader lub inna przeglądarka plików *.pdf. -

Link zweryfikowany 27.01.2009

DUBKOWICZ ŁUKASZ

Wolny dostęp do zbiorów w Bibliotece Wolnego Uniwersytetu w Berlinie / Łukasz 

Dubkowicz // Bibliotekarz. - 2008, nr 9, s. 10-14

Artykuł opublikowano również w Biuletynie EBIB  

http://www.ebib.info/2008/96/a.php?dubkowicz  

GÓRNA BOŻENA

Jerzy Chodorowski – człowiek, bibliotekarz, naukowiec / Bożena Górna, Maria Pidłypczak-



71

Majerowicz // W: Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia. 7, Osobowości 

wrocławskiego bibliotekarstwa / [red. Joanna Czyrek, Bożena Górna]. – Wrocław : Wydaw. 

TAart, 2008 . – [14 s.]

Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia. 7, Osobowości wrocławskiego 

bibliotekarstwa / [red. Joanna Czyrek, Bożena Górna]. Zob. CZYREK JOANNA

GRABARSKA EWA 

Irena Mirżejan – polonista, bibliotekarz – wspomnienie / Ewa Grabarska // W: Z problemów 

bibliotek naukowych Wrocławia. 7, Osobowości wrocławskiego bibliotekarstwa / [red. 

Joanna Czyrek, Bożena Górna]. – Wrocław : Wydaw. TAart, 2008 . – [6 s.]

GROMADZKI JAN

"Kodeks lubiński" i obrazowy żywot św. Jadwigi - uwagi na temat genezy / Jan Gromadzki 

// W: Opactwo Cystersów w Lubiążu i artyści / pod red. Andrzeja Kozieła. - Wrocław : 

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. 

Historia Sztuki ; 26). - S. 78-98 : fot. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem.

HALINIAK TERESA

Baza danych "Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego" jako 

element zarządzania informacją / Teresa Haliniak, Aleksandra Legeżyńska // W: 

Zarządzanie informacją w nauce / pod red. Diany Pietruch-Reizes. - Katowice : Wydaw. 

Uniwersytetu Śląskiego, 2008. - S. 367-389

KALOTA TOMASZ

ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych [Dokument elektroniczny] : interpretacja 

schematu Dublin Core wraz z materiałami pomocniczymi dla redaktorów zasobów 

cyfrowych Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego / materiały oprac.: Iwona 

Domowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska, Aleksandra Król, Jadwiga Łukaszewicz, 

Joanna Madej, Mirosłąw Osowski, Joanna Mroczko-Sidorowicz, Rafał Raczyński, Marcin 

Szala, Danuta Zglińska-Adamska zob. DOMOWICZ IWONA 

KOLBUSZEWSKA ANIELA 

Katalog rękopisów muzycznych XVIII i XIX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 
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ze zbiorów wrocławskiego kościoła św. Elżbiety / wybór i oprac. Aniela Kolbuszewska; [tł.

pol. tekstów na jęz. niem. Dalia Żminkowska]. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 2008. - s. 156 : il. : nuty - (Bibliothecalia Wratislaviensia ; 8). - W serii gł.: 

Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 2997. - Bibliogr. s. XLII-XLIV. - Wstęp w jęz. pol. i 

niem.

KONIK ALICJA

Jan Ożóg – bibliotekarz z powołania / Alicja Konik // W: Z problemów bibliotek naukowych 

Wrocławia. 7, Osobowości wrocławskiego bibliotekarstwa / [red. Joanna Czyrek]. -

Wrocław : Wydawnictwo TArt, 2008. - S. 171-181 : fot.

KOTYŃSKA EDYTA 

ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych [Dokument elektroniczny] : interpretacja 

schematu Dublin Core wraz z materiałami pomocniczymi dla redaktorów zasobów 

cyfrowych Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego / materiały oprac.: Iwona 

Domowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska, Aleksandra Król, Jadwiga Łukaszewicz, 

Joanna Madej, Mirosłąw Osowski, Joanna Mroczko-Sidorowicz, Rafał Raczyński, Marcin 

Szala, Danuta Zglińska-Adamska zob. DOMOWICZ IWONA 

KRÓL ALEKSANDRA

ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych [Dokument elektroniczny] : interpretacja 

schematu Dublin Core wraz z materiałami pomocniczymi dla redaktorów zasobów 

cyfrowych Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego / materiały oprac.: Iwona 

Domowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska, Aleksandra Król, Jadwiga Łukaszewicz, 

Joanna Madej, Mirosłąw Osowski, Joanna Mroczko-Sidorowicz, Rafał Raczyński, Marcin 

Szala, Danuta Zglińska-Adamska zob. DOMOWICZ IWONA 

KULIG BARBARA 

Zofia Gaca-Dąbrowska: wybitna osobowość bibliotekarstwa polskiego - naukowiec, 

dydaktyk, społecznik / Barbara Kulig, Marta Lange // W: Z problemów bibliotek naukowych 

Wrocławia. 7,  Osobowości wrocławskiego bibliotekarstwa / [red. Joanna Czyrek]. -

Wrocław : Wydawnictwo TArt, 2008. - S. 21-45.
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LANGE MARTA

Zofia Gaca-Dąbrowska: wybitna osobowość bibliotekarstwa polskiego - naukowiec, 

dydaktyk, społecznik / Barbara Kulig, Marta Lange zob. KULIG BARBARA

LEGEŻYŃSKA ALEKSANDRA

Baza danych "Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego" jako 

element zarządzania informacją / Teresa Haliniak, Aleksandra Legeżyńska zob. HALINIAK 

TERESA 

LITWINIUK PIOTR 

Grass w Polsce : bibliografia 1958-2007 / [oprac.] Piotr Litwiniuk // W: Günter Grass 

szaman literatury niemieckiej : biografia / Norbert Honsza. - Łódź : Wyższa Szkoła Studiów 

Międzynarodowych, 2008. - S. 134-189

LUKJAN KAZIMIERA

Kreowanie nowego modelu bibliotekarza / Kazimiera Lukjan // W: Kształcenie nauczycieli 

w szkole wyższej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Krystyna Sujak-Lesz. -  Wrocław :

Oficyna Wydaw. ATUT, 2008. -  S. 271-276. – Bibliogr.

ŁUKASZEWICZ JADWIGA

ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych [Dokument elektroniczny] : interpretacja 

schematu Dublin Core wraz z materiałami pomocniczymi dla redaktorów zasobów 

cyfrowych Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego / materiały oprac.: Iwona 

Domowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska, Aleksandra Król, Jadwiga Łukaszewicz, 

Joanna Madej, Mirosłąw Osowski, Joanna Mroczko-Sidorowicz, Rafał Raczyński, Marcin 

Szala, Danuta Zglińska-Adamska zob. DOMOWICZ IWONA 

MADEJ JOANNA

ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych [Dokument elektroniczny] : interpretacja 

schematu Dublin Core wraz z materiałami pomocniczymi dla redaktorów zasobów 

cyfrowych Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego / materiały oprac.: Iwona 
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Domowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska, Aleksandra Król, Jadwiga Łukaszewicz, 

Joanna Madej, Mirosłąw Osowski, Joanna Mroczko-Sidorowicz, Rafał Raczyński, Marcin 

Szala, Danuta Zglińska-Adamska zob. DOMOWICZ IWONA 

MICHNIEWICZ-WANIK KRYSTYNA

Mienie zabużańskie : prawne podstawy realizacji roszczeń / Krystyna Michniewicz-Wanik. 

- Wrocław : NORTOM, 2008. - 223, [3] s.  -  Bibliogr. s. 202-221.  - Streszcz. w jęz. ang. i 

fr.

Mobing v knižniciach a ako proti nemu bojovat / Krystyna Wanik ;  prel. Tomasz Trancygier  

// Knižnica. - R.9, č. 8 (2008), s. 36-39. - Bibliogr. 

MROCZKO- SIDOROWICZ JOANNA

ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych [Dokument elektroniczny] : interpretacja 

schematu Dublin Core wraz z materiałami pomocniczymi dla redaktorów zasobów 

cyfrowych Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego / materiały oprac.: Iwona 

Domowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska, Aleksandra Król, Jadwiga Łukaszewicz, 

Joanna Madej, Mirosłąw Osowski, Joanna Mroczko-Sidorowicz, Rafał Raczyński, Marcin 

Szala, Danuta Zglińska-Adamska zob. DOMOWICZ IWONA 

MROZOWICZ IWONA

Bibliografia prac Profesora Mieczysława Patera za lata 1954-2005 /  z wykorzystaniem 

materiałów własnych Profesora / zestawiła Iwona Mrozowicz  //  W: Śląsk, Polska, Niemcy 

na przestrzeni wieków: studia historyczne ofiarowane profesorowi Mieczysławowi Paterowi 

w osiemdziesiątą rocznicę urodzin / pod red. Teresy Kulak. - Toruń : Wydawnictwo Adam 

Marszałek, 2008. - S. 23-48 

NOWACKA AGNIESZKA

Elżbieta Marczewska-Stańdowa bibliotekarz i nie tylko… / Agnieszka Nowacka //  W:

Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia. 7,  Osobowości wrocławskiego 

bibliotekarstwa / [red. Joanna Czyrek]. - Wrocław : Wydawnictwo TArt, 2008. - S. 133-153. 

– Bibliografia prac Elżbiety Stańdowej w układzie chronologicznym

OSOWSKI MIROSŁAW

Aniela Kolbuszewska – bibliotekarz muzyczny / Mirosław Osowski // W: Z problemów 
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bibliotek naukowych Wrocławia. 7,  Osobowości wrocławskiego bibliotekarstwa / [red. 

Joanna Czyrek]. - Wrocław : Wydawnictwo TArt, 2008. - S. 107-131 : fot. – Bibliografia 

prac Anieli Kolbuszewskiej w układzie chronologicznym

Maria Przywecka-Samecka – bibliograf i badacz drukarstwa muzycznego / Mirosław 

Osowski // W: Z problemów bibliotek naukowych Wrocławia. 7,  Osobowości 

wrocławskiego bibliotekarstwa / [red. Joanna Czyrek]. - Wrocław : Wydawnictwo TArt, 

2008. - S. 87-105 : fot. – Bibliografia prac Marii Przyweckiej-Sameckiej w układzie 

chronologicznym

ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych [Dokument elektroniczny] : interpretacja 

schematu Dublin Core wraz z materiałami pomocniczymi dla redaktorów zasobów 

cyfrowych Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego / materiały oprac.: Iwona 

Domowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska, Aleksandra Król, Jadwiga Łukaszewicz, 

Joanna Madej, Mirosłąw Osowski, Joanna Mroczko-Sidorowicz, Rafał Raczyński, Marcin 

Szala, Danuta Zglińska-Adamska zob. DOMOWICZ IWONA 

PIOTROWICZ GRAŻYNA

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu - wczoraj, dziś, jutro / Grażyna Piotrowicz // W: 

Śląska republika uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik= Slezská vědecká obec. Vol. 

3 / red. Marek Hałub, Anna Mańko-Matysiak ; [przekł. na jęz. niem. i pol.: kolektyw autorski 

; przekł. na jęz. czes. Alena Heroutová]. - Wrocław-Dresden : Oficyna Wydawnicza ATUT : 

Neisse Verlag, 2008. - S. 701-747. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. i czes.

Kultura organizacyjna jako zasób strategiczny współczesnej biblioteki akademickiej / 

Grażyna Piotrowicz // W: Kultura organizacyjna w bibliotece : Ogólnopolska Konferencja 

Naukowa, Białystok, 4-6 czerwca 2007 : praca zbiorowa / pod red. Haliny Brzezińskiej-

Stec. - Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2008. - S. 43-53. - Bibliogr. -

Streszcz. w jęz. ang.

PISKORSKA DUKLANA

Bibliografia prac naukowych prof. dr hab. Ludwiki Rychlewskiej / Duklana J. Piskorska

// W: Libet sapere sine pompa, sine invidia = Można być mądrym, nie okazując dumy, nie 

budząc zawiści / pod red. Lucyny Stankiewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 2008. - (Classica Wratislaviensia ; nr 28). - S. 29-32 
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PRZYBYTEK DARIUSZ

Dolny Śląsk : podziały terytorialne od X do XX wieku / Kazimierz Orzechowski, Dariusz 

Przybytek, Marian J. Ptak. - Wrocław : Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Dolnego 

Śląska, 2008. - 256 s. : il. 

Mapy Śląska i księstw śląskich oraz Łużyc i hrabstwa kłodzkiego z XVIII wieku : 

reprodukcje map oficyny Homanna / red. Bogdan Cybulski, Dariusz Przybytek, Marian 

Ptak. - Wrocław- Katowice : wydaw. Pergamena, 2007 [wyd. 2008]. - 1 tabl. nlb. : Wstęp / 

Dariusz Przybytek

RACZYŃSKI RAFAŁ

ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych [Dokument elektroniczny] : interpretacja 

schematu Dublin Core wraz z materiałami pomocniczymi dla redaktorów zasobów 

cyfrowych Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego / materiały oprac.: Iwona 

Domowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska, Aleksandra Król, Jadwiga Łukaszewicz, 

Joanna Madej, Mirosłąw Osowski, Joanna Mroczko-Sidorowicz, Rafał Raczyński, Marcin 

Szala, Danuta Zglińska-Adamska zob. DOMOWICZ IWONA 

REK BOLESŁAW

Indeks mierzący efektywność badawczą naukowca / Bolesław Rek // W: Biuletyn EBIB 

[Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska - Nr 1/2008. -

Czasopismo elektroniczne. - [Warszawa] : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 

2007. - Tryb dostępu: http://www.ebib.info/2007/92/a.php?rek. - Tyt. z pierwszego ekranu. 

Słaba korelacja / Bolesław Rek // Forum Akademickie. - 2008, nr 10, s. 22. - Artykuł 

dostępny także w wersji elektronicznej : 

http://www.forumakad.pl/archiwum/2008/10/22_slaba_korelacja.html

SOBEL GRZEGORZ

Kuchnia Wrocławia / Barbara Jakimowicz-Klein, Grzegorz Sobel. - Wrocław : 

Wydawnictwo Darbud, 2008. - 240 s. : il. kolor. -  Bibliogr. s. 234-236.

Film w służbie oświaty wrocławskiej w latach 1920-1939 / Grzegorz Sobel // W: Wrocław 

będzie miastem filmowym...: z dziejów kina w stolicy Dolnego śląska / red. Andrzej Dębski, 
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Marek Zybura. - Wrocław : Wydaw. GAJT, 2008. - S. 127-134. - Bibliogr. 

SZALA MARCIN 

ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych [Dokument elektroniczny] : interpretacja 

schematu Dublin Core wraz z materiałami pomocniczymi dla redaktorów zasobów 

cyfrowych Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego / materiały oprac.: Iwona 

Domowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska, Aleksandra Król, Jadwiga Łukaszewicz, 

Joanna Madej, Mirosłąw Osowski, Joanna Mroczko-Sidorowicz, Rafał Raczyński, Marcin 

Szala, Danuta Zglińska-Adamska zob. DOMOWICZ IWONA 

SZYKUŁA KRYSTYNA 

Projekt monografii i faksymilowego wydania mapy Jenkinsona z 1562 roku / Krystyna 

Szykuła // W: Dawna mapa źródłem wiedzy o świecie : materiały XXII Ogólnopolskiej 

Konferencji Historyków Kartografii, Pobierowo 11-13 października 2007 r. / pod red. 

Stanisława Alexandrowicza i Radosława Skryckiego. - Szczecin : PPH Zapol, 2008. - (Z 

Dziejów Kartografii ; t. 14). - S. 149-160

TYL JADWIGA

Anna Aleksiewicz : bibliotekoznawca, pedagog, działacz społeczny / Jadwiga Tyl // W: Z 

problemów bibliotek naukowych Wrocławia. 7,  Osobowości wrocławskiego bibliotekarstwa 

/ [red. Joanna Czyrek]. - Wrocław : Wydawnictwo TArt, 2008. – S. 47-66 : fot.

ZGLIŃSKA-ADAMSKA DANUTA

ePoradnik redaktora zasobów cyfrowych [Dokument elektroniczny] : interpretacja 

schematu Dublin Core wraz z materiałami pomocniczymi dla redaktorów zasobów 

cyfrowych Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego / materiały oprac.: Iwona 

Domowicz, Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska, Aleksandra Król, Jadwiga Łukaszewicz, 

Joanna Madej, Mirosłąw Osowski, Joanna Mroczko-Sidorowicz, Rafał Raczyński, Marcin 

Szala, Danuta Zglińska-Adamska zob. DOMOWICZ IWONA 

ŻMINKOWSKA DALIA

Katalog rękopisów muzycznych XVIII i XIX wieku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 

ze zbiorów wrocławskiego kościoła św. Elżbiety / wybór i oprac. Aniela Kolbuszewska; [tł. 
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pol. tekstów na jęz. niem. Dalia Żminkowska] zob. KOLBUSZEWSKA ANIELA

ŻUREK  ADAM

Summum Wratislaviense. Die Breslauer Burg von der Mitte des 11. bis zur Mitte des 13. 

Jahrhunderts und die Ursprünge der kirchlichen Eigentumsrechte // Jahrbuch der 

Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau. - Bd. 47/48 (2006-2007), s.139-

160.

Publikacje inne

BIAŁY LUCYNA

Wrocławska gazeta z królewskiego nadania / z dr Lucyną Biały, kulturoznawcą i  

bibliotekarzem rozmawia Marcin Torz // Polska Gazeta Wrocławska. – 2008, nr 97, s. 23   

BORYS ALICJA

Kultura pamięci w Europie Środkowo-Wschodniej w późnym średniowieczu 1000 -1600 / 

Alicja Borys // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 5, s. 50

CZYREK JOANNA

Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich / Joanna Czyrek, Bożena Górna // Przegląd 

Uniwersytecki. - 2008, nr 9, s. 30

DOMOWICZ IWONA

Biblioteka 2.0 – zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji / Iwona Domowicz, 

Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 9, s. 28-29

Informacja w świecie cyfrowym / Iwona Domowicz // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 3, 

s. 21

Mała, mniejsza, najmniejsza / Iwona Domowicz //  Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 12, 

s. 30

DUBKOWICZ ŁUKASZ
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Nowa organizacja biblioteki naukowej – wolny dostęp do zasobów bibliotecznych w 

Bibliotece Uniwersyteckiej Freie Universität Berlin / Łukasz Dubkowicz // Przegląd 

Uniwersytecki. - 2008, nr 5, s. 51

GÓRNA BOŻENA

Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich / Joanna Czyrek, Bożena Górna zob. CZYREK 

JOANNA

GROMADZKI JAN 

Polichromie w tzw. Górnym Chórze nad kruchtą płn. -zach. Kościoła św. Elżbiety / Jan 

Gromadzki // W: Wrocławski Kościół Garnizonowy. Bazylika Mniejsza św. Elżbiety. Kaplica 

Schmedchinałów i Kruchta Północna : [kalendarz]. – Wrocław,  2008.

JUCHNIEWICZ TADEUSZ

Lwowsko-wrocławskie kontakty / Tadeusz Juchniewicz // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, 

nr 9, s. 18 : fot.

Wizyta w Bełdanach/Bezdonys / Tadeusz Juchniewicz // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, 

nr 3, s. 17

Wizyta lwowskich naukowców we Wrocławiu / Tadeusz Juchniewicz // Przegląd 

Uniwersytecki. - 2008, nr 9, s. 18 : fot.

Wizyta w Stanisławowie/Iwano-Frankowsku / Tadeusz Juchniewicz // Przegląd 

Uniwersytecki. - 2008, nr 2, s. 14 : fot.

Współpraca z Państwowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie / Tadeusz 

Juchniewicz // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 2, s. 6-7 : fot.

KALOTA TOMASZ

Biblioteka 2.0 – zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji / Iwona Domowicz, 

Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska zob. DOMOWICZ IWONA
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Biblioteka Cyfrowa źródłem wiedzy i elementem nowoczesnego e-learningu / Tomasz 

Kalota // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 12, s. 31

Warsztaty dLibra i konferencja Open Acces / Tomasz Kalota // Przegląd Uniwersytecki. -

2008, nr 1, s. 28

KATARZYŃSKI JERZY 

Kolejny projekt realizowany przez Bibliotekę Uniwersytecką, a dotowany przez Fundację 

Bankową im. Leopolda Kronenberga / Jerzy Katarzyński // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, 

nr 10, s. 25

KOTYŃSKA EDYTA

XI DFN w Bibliotece Uniwersyteckiej / Edyta Kotyńska // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, 

nr 10, s. 25

Biblioteka 2.0 – zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji / Iwona Domowicz, 

Tomasz Kalota, Edyta Kotyńska zob.  DOMOWICZ IWONA

KRUCZKOWSKI MARIUSZ

Komiksowa kraina / Mariusz Kruczkowski // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 12, s. 32

ŁABUZ KATARZYNA

Konserwacja Mappe - Monde Nouvelle Papistique 1566/1567 lipiec 2003 – grudzień 2007 

[Dokument elektroniczny] / oprac. Katarzyna Łabuz. - [Wrocław : Biblioteka 

Uniwersytecka], 2008. - Tryb dostępu : http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/14187 . 

- Link zweryfikowany 15.01.2009

LUKJAN KAZIMIERA 

Spotkajmy się we Wrocławiu = Einladung nach Wrocław = Let's meet in Wrocław / red. 

Barbara Folta ; współpr. Katarzyna Lukjan, Krystyna Wasielczyk. - Wrocław : na zlec.  

Wydziału Chemii Uwr, 2008. - Nr 1-3 (2008)
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OPASEK SŁAWOMIR

Kuźnicza , czyli od średniowiecznych kuźni do „Wjazdnego Domu pod Złotem Berłem” / 

Sławomir Opasek // Przy kościele Uniwersyteckim. - 2008, nr 3,  s. 6-7

Łaciarska, czyli od łataczy obuwia do domu poprawczego / Sławomir Opasek  // Przy 

kościele Uniwersyteckim. – 2008, nr 1,  s. 6-7

Szewska, czyli od warsztatów szewskich do promenady / Sławomir Opasek  //  Przy 

kościele Uniwersyteckim. -2008, nr 4,  s. 9-10

Więzienna, czyli katowska opowieść / Sławomir Opasek  // Przy kościele Uniwersyteckim. 

– 2008, nr 2, s. 6-7

OSOWSKA-PUDŁO ANNA

Śląsk jak malowany / Anna Osowska // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 12, s. 23

OSOWSKI MIROSŁAW

Zbiory Muzyczne w Pradze / Mirosław Osowski // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 12, s. 

25 

PACHOLAK MARIAN

O jednym wierszu i kilku marzeniach – list z Wrocławia / Marian Pacholak // Głos 

Nadpopradzia : pismo obywatelskie wydawane przez Towarzystwo Rozwoju Piwnicznej. -

2008, nr 6, s. 27.

PIOTROWICZ GRAŻYNA

Biblioteka UWr partnerem w europejskim projekcie ENRICH / Grażyna Piotrowicz // 

Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 2, s. 13

Europejski projekt ENRICH / Grażyna Piotrowicz // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 1, s. 

28
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Konferencja naukowa w Libercu / Grażyna Piotrowicz // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 

1, s. 28

Nowe zdigitalizowane katalogi kartkowe dostępne przez witrynę BUWr / Grażyna 

Piotrowicz // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 5, s. 49

Polskie Biblioteki cyfrowe / Grażyna Piotrowicz // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 12, s. 

25

Platforma e-learningu BUWr / Grażyna Piotrowicz // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 5, 

s. 48

UWr uzyskał dostęp do archiwum JSTOR / Grażyna Piotrowicz // Przegląd Uniwersytecki. 

- 2008, nr 5, s. 48

PRZYBYTEK DARIUSZ

Interaktywna kartografia historyczna i tematyczne mapy animowane / Dariusz Przybytek // 

Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 12, s. 31

Projekt „Historyczno-topograficznego atlasu miast Śląska” / Grzegorz Strauchold, Dariusz 

Przybytek, Wolfgang Kreft // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 5, s. 49-50

SOBEL GRZEGORZ

Nasz kulinarny jubileusz / Grzegorz Sobel // Gazeta Wyborcza, dod. Wieża Ciśnień. -

2008, nr 25 (244), 20.06.2008, s. 6-7

O handlu winem we Wrocławiu w XVI-XVIII wieku / Grzegorz Sobel // Magazyn Wino. -

2008,  nr 33, s. 62-63

Początki motoryzacji we Wrocławiu / Jan Węglowski, Grzegorz Sobel zob. Węglowski, Jan

Spotkajmy się we wrocławskiej kuchni : [wywiad]  / Beata Maciejewska, Grzegorz Sobel // 

Gazeta Wyborcza, dod. Wieża Ciśnień. - 2008, nr 25 (244), 20.06.2008, s. 6-7
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WĘGLOWSKI JAN

Dni książki śląskiej w Opolu / Jan Węglowski // Przegląd Uniwersytecki. - 2008, nr 9, s. 30 

Monografie miejscowości Dolnego Śląska w zbiorach Gabinetu Śląsko-Łużyckiego we 

Wrocławiu / Jan Węglowski // Pomagamy sobie w pracy. - 2008, nr 3,  s. 55-59

Początki motoryzacji we Wrocławiu / Jan Węglowski, Grzegorz Sobel // Przegląd 

Uniwersytecki. - 2008, nr 12, s. 29-30

Publikacje antydatowane

ABRAMOWICZ JACEK

Etyka wobec tragedii / Jacek Abramowicz // W: Kultura i tragiczność / pod red. Krzysztofa 

Łukasiewicza i Doroty Wolskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 

2008. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze ; 10). - S. 149-167. -

Bibliogr. 

BIAŁY LUCYNA

Z dziejów regionalnej prasy ziębickiej (do 1939 r.) / Franciszek Biały, Lucyna Biały

Bibliogr. // Litteraria. - [T.] 36 (2007), s. 113-122 

BRODA MICHAŁ 

Dariusz Tabor, Iluminacje cysterskich kodeksów śląskich XIII wieku. Kraków, 2004 : 

[recenzja]. - Rec.: Broda Michał // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. - R. 62, nr 4 

(2007), s. 522-525

Recenzję wydrukowano ponownie w Śląskim Kwartalniku Historycznym Sobótka. - R. 63, nr 1 (2008), 

s. 119-122  

PACHOLAK MARIAN

Pośród filomackich darów dla szkoły powiatowej w Kownie : edycje warszawskie / Marian 

Pacholak. - Bibliogr. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - [T.] 47 (2007), 

s. 21-54 
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TUROWSKA MAŁGORZATA

Mezi Rosicemi a Vratislaví: k současnému stavu výzkumu knihovny Karla staršího ze 

Žerotína ve Vratislavi / Tomáš Knoz, Małgorzata Turowska // W: Per saecula ad tempora 

nostra : sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka, uspořádali Jiří 

Mikulec a Miloslav Polívka . -  Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 

2007. - ( Práce Historického ústavu AV ČR = Opera Instituti Historici Pragae. Řada C, 

Miscellanea ; sv. 18/1). - S.466-476. - Streszcz.w jęz.pol.
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Zestawienie wystaw zorganizowanych lub współorganizowanych 
przez Bibliotekę Uniwersytecką w 2008 r.

19-30.11.2008
(DFN)

19-25.09.2008
(DFN)

13.05-
13.06.2008

Komiksowa kraina (Oddział Informacji Naukowej)

Wspomnienia z podróży i to, co po nich zostało (Oddział Zbiorów 
Graficznych

Spotkanie – obrazy w tradycji ikon Kurta Zislera (Biblioteka Austriacka, 
BUWr)

Wystawy, na które wypożyczano zbiory Biblioteki 
Uniwersytetu Wrocławskiego w 2008r.

15.10.2007-
29.01.2008

Jacob Böhmes Weg in Die Welt (Jacob Boehme Instytut ,Amsterdam)

3.03-17.06.2008 300 rocznica podpisania ugody z Altranstädt (Schlesisches Museum, 
Görlitz)

30.09-
12.12.2008

Astronom Maria Kunic (Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnica))

1.10 –
28.11.2008

Heinrich von Kleists Reise ins Riesengebierge (Muzeum Miejskie „Dom 
Gerharda Hauptmanna”, Jagniątków))

23.09.2008 –
31.12.2011

1000 lat Wrocławia (Muzeum Miejskie, Wrocław)
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Wykaz konferencji, seminariów i narad, w których uczestniczyli 
pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w 2008 r.

28.02-1.03.2008
Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich – Marburg (Dariusz 
Przybytek)

12-14.03.2008 Kultura pamięci w Europie środkowo-wschodniej w późnym 
średniowieczu – Ciążeń k. Poznania (Alicja Borys, referat)

8-10.04.2008 Fundusze strukturalne szansą rozwoju dla Dolnego Śląska –
Wrocław (T. Kalota, E. Kotyńska, P. Rossa)

9.04,5.06,8.10.2008 Komitet Techniczny nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji[…] -= 
Warszawa (Danuta Liszkowska-Solnicka)

23-25.04.2008 Nábožensky vot a církevní poméry v zemich Koruny české ve 14.-
17.století – Praga (Adam Żurek, referat)

5-6.05.2008 II spotkanie robocze nt. formatu MARC21 dla druków muzycznych

– Warszawa (B. Krzywicka, D. Bigosińska)

9.05.2008 100-lecie wydania pierwszego Atlasu Geograficznego Eugeniusza 
Romera – Warszawa (Dariusz Przybytek)

15.05.2008 Biblioteka 2.0 – zasoby cyfrowe w nauce, kulturze i administracji –
Katowice (I.Domowicz, T. Kalota, E.Kotyńska, M. Osowski, R. 
Raczyński)

20.05.2008 CERL – live demonstration-HPB Acces through OCLC’s 
Connection – telekonferencja z USA (W. Karlak, E. Kaźmierczak, 
B. Palichleb)

28.05.2008

29-31.05.2008

5 lat WBC – Poznań (Tomasz Kalota)

Śląsk w czasie i przestrzeni – Szklarska Poręba (Dariusz 
Przybytek, referat)

4.06.2008 Monografie miast śląskich – Opole (Jan Węglowski, referat)

5.06.2008 Narada nt. zmian w formacie MARC21 rekordu bibliograficznego 
dla książek –Warszawa (Danuta Liszkowska-Solnicka)

9.06.2008 Prezentacja wspólnie przez BUWr i SLUB przeprowadzonego 
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projektu digitalizacji rękopisu Machzor – Drezno SLUB (G. 
Piotrowicz)

17.06.2008 Rada Miejska Wrocławia przez wieki – Wrocław (A. Cencora, J. 
Gromadzki)

23-24.06.2008 Warsztaty nt. formatu MARC21 dla starych druków – Warszawa 
(W. Karlak, E. Kazimierczyk, E. Kaźmierczak, M. Żminkowska, M. 
Turowska, J. Ziobro, A. Konik, E. Ratajczak, J. Tyl)

27.08.2008
Wolontariat we Wrocławiu – Wrocław (Anna Hołyk)

8.09.2008 Spotkanie ws. projektu Europeana – Poznań (G. Piotrowicz, T. 
Kalota)

9-10.09.2008 Ochrona Narodowego Zasobu Bibliotecznego w czasie pokoju, 

kryzysu i wojny – teoria i praktyka – Warszawa (Anna Hołyk)

12.09.2008 Praktyczne aspekty tworzenia bibliotek cyfrowych – Kraków (A. 

Cencora, I. Domowicz, T. Kalota, referat; E. Kotyńska, P. 

Rękar, M. Szala)

16-18.09.2008 Posiedzenie Zespołu ds. języka KABA – Gdańsk (Danuta      

Zglińska-Adamska)

22-23.09.2008       Konferencja dyrektorów bibliotek szkół wyższych – Olsztyn              

         (Anna Hołyk)

3-4.10.2008         Świątynia magdaleńska w dziejach i kulturze Wrocławia -

      Wrocław (Jan Gromadzki, referat)

7-8.10.2008 Biblioteki publiczne w dobie ery cyfrowej – Kalsk (Tomasz 

Kalota, referat)

10-14.10.2008 Vom höfische Gärten zum öffentlichen Grün – Düsseldorf 

(Iwona Bińkowska, referat)

21-24.10.2008 Terra cognita. Przestrzeń i jej interpretacja w perspektywie

studiów nad przeszłością – Środa Śląska (Alicja Borys, ref.)



88

23-24.10.2008 IV Ogólnopolska Narada Bibliografów – Warszawa (Adam 

Żurek, referat)

24.10.2008 Astronom Maria Kunic (konferencja i wystawa) – Świdnica 

(E. Kaźmierczak, J. Tyl)

28.10.2008 Narada dyrektorów bibliotek VTLS – Warszawa (G. Piotrowicz)

6-8.11.2008 14. Kolokwium kartograficzne – Hamburg (Dariusz Przybytek, 

referat)

20.11.2008 Web 2.0 – za i przeciw – Wrocław (A.Cencora, D.Codogni-

Łańcucka, I. Domowicz, T. Kalota, E. Kotyńska, M. Szala,

J. Tyl, Z. Ważna)

24-25.11.2008         Polskie Biblioteki Cyfrowe 2008 – Poznań (Grażyna

Piotrowicz, referat; R. Raczyński, T. Kalota)

26-27.11.2008 Automatyzacja bibliotek publicznych – Warszawa

(Tomasz Kalota, referat)

11-12.12.2008 Warsztaty nt. formatu MARC21 rekordu bibliograficznego dla

filmu – Kraków (Danuta Liszkowska-Solnicka)

12.12.2008 Źródło w źródle – Wrocław (Alicja Borys, referat)
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Zestawienia dotyczące przychodów i wydatków (dane przybliżone)

Dochody własne z działalności usługowej i wynajmu lokali [w PLN]

Jednostka
Kwota 

2007 2008

Wypożyczalnia - opłaty za karty biblioteczne 92.220 31.840

Opłaty za zagubione książki i kary za zwłokę 66.018 85.364

Wpływy z Pracowni Reprograficznej               78.733 182.043

Wpływy dewizowe z kwerend 19.823 17.772

Inne wpływy: z wynajmu lokali, druku kodów 129.164 95.378

R a z e m 385.958 412.397

Wpływy z dotacji zewnętrznych w 2008 r. [w PLN]

Jednostka Kwota

Projekt finansowany z Fundacji Kronenberga 45.891

Projekt b-r Śląskie Archiwum Ikonograficzne (R17 007 02)         648.644

Projekt Interaktywna multimedialna bibliografia Śląska (R 

17 0002 04)

589.606

R a z e m 1.284.141

Wartość wykonanych prac introligatorskich [w PLN]

Miejsce 2007 2008

w introligatorni biblioteki głównej 188.461 186.511

w Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych 129.406 359.131

w pracowni praktyk uczniowskich 43.190 44.210

biblioteki specjalistyczne 75.186   62.195

R a z e m 436,243 652.047
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Wartość wydawnictw otrzymanych ze wszystkich źródeł wpływów [w PLN]

2007 2008 Uwagi 

wydawnictwa 

zwarte

biblioteka główna 508.311       427.533 - 15,9%

biblioteki specjalist. 821.763 925.603 +12,6%

wydawnictwa 

ciągłe

biblioteka główna 252.376 192.478 -23,7%

biblioteki specjalist. 1.681.701 1.700.203 + 1,1%

zbiory specjalne
biblioteka główna 67.831 78.601 +15,8%

biblioteki specjalist. 12.868 9.540 -25,9%

R a z e m
biblioteka główna 828.518 698.6121) - 15,7%

biblioteki specjalist. 2.516.332 2.635.346 +4,7%

      O g ó ł e m 3.344.850    3.333.958 - 0,3%
1) W r. 2008 z budżetu BUWr wydatkowano 536.537 PLN (w 2007 r. -515.176 PLN) na zakup 

zbiorów, w tym 113.170 PLN (w r. 2007 -  132.227 PLN) za zakup w Wydawnictwie Uniwersyteckim 

materiałów przeznaczonych do wymiany.

Zestawienie wydatków na bieżącą działalność [w PLN]

Biblioteka Uniwersytecka 2007 2008

zakup materiałów do konserwacji zbiorów 17.575 26.236

zakup materiałów fotochemicznych 20.968 23.962

druki, papier i materiały biurowe 63.658 54.054

drobny sprzęt, materiały i usługi 62.366 215.414

opłaty pocztowe 110.365 133.580

opłaty za telefony 31.385 31.140

transport 8.833 16.664

sprzątanie 265.920 306.600

remonty        9.285 -

media + energia 458.253 523.315

R a z e m 1.048.608      1.330.965
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Zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania [w PLN]

2007 2008

Bibl.gł. Bibl.

specj.

Bibl. gł. Bibl.

specj.

meble 4.718 162.914 109 132.407

programy i sprzęt komputerowy 232.395 119.387 79.755 110.459

szkolenie komputerowe - - - -

sprzęt do mikrofilmowania 2.845 - 7.300 -

sprzęt i urządzenia - - 2.620 -

inne 5.718 374.248 38.107 774.360*

koszt utrzymania systemu 

VIRTUA

73.894 - 115.025 -

R a z e m 319.570 656.549 242.916 1.017.226

*w tym usługi online – 713.216 PLN
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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 2008

2007 Przybyło Ubyło 2008

Wydawnictwa zwarte

Biblioteka główna 1.165.161 26.116 7.640 1.183.637

Biblioteki specjalistyczne 1.137.028 21.342 8.747 1.149.623

Wydawnictwa ciągłe

Biblioteka główna 354.236 5.530     - 359.766

Biblioteki specjalistyczne 338.500 6.256 6.828 337.928

Zbiory specjalne

Biblioteka główna – zbiory 376.165 1.818 - 377.983

Bibl. Główna – mikrofilmy 40.972 770 - 41.742

Biblioteki specjalistyczne 57.003 1.065 - 58.068

Zbiory zabezpieczone

Bibl. główna, 

nieopracowane

200.989 - 2.813 198.176

Zbiory Na Piasku nieoprac. 130.119 - 440 129.679

Bibl. , specjalistyczne 

nieopracowane

15.892 379 - 16.271

Razem biblioteka główna 2.267.642 34.234 10.893 2.290.983

Razem biblioteki 

specjalistyczne

1.548.423 29.042 15.575 1.561.890

O g ó ł e m 3.816.065 63.276 26.468 3.852.873
Uwagi:

1) są to zbiory spisane w księgach prymarnych lub policzone w:
   Oddziale Starych Druków    48.244 wol./jedn.
   Oddziale Zb. Kartograficznych   2.769 wol./jedn.
   Oddziale Zb. Muzycznych    10.190 wol./jedn.
   Oddziale Zb. Graficznych    12.061 wol./jedn.
   Gabinecie Śląsko-Łużyckim   56.415 wol./jedn.
       RAZEM:      129.679 wol./jedn.
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Czasopisma bieżące otrzymywane

2007 2008

Tytułów wol. Tytułów wol.

Biblioteka 

Uniwersytecka

2.900 6.616 2.742 5.530

Biblioteki 

specjalistyczne

2.1711) 5.904 2.320 6.256

R a z e m 5.071 12.520 5.062 11.786

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. specj.

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Egzemplarz 

obowiązkowy

23.337 25.830 14.165+

10 CD

15.690 739 240

Kupno krajowe 5.405 5.348 5.624 5.302         -         -

Kupno zagraniczne  150 164 150 120 - 33

Dary krajowe 1.735 2.444 1.578 1.667 137 123

Dary zagraniczne 421 216 394 176 31 12

Wymiana krajowa 90 194

1.255 738 366 205Wymiana zagraniczna 1.616 1.001

Razem 32.754 35.197    23.176       23.693 1.273 613
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Wydawnictwa ciągłe

Źródło wpływu 

Zarejestrowano w 

bibliotece głównej 

tytułów

Przekazano do opracowania 

tytułów

w bibl. głównej do bibl. specj.

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Egzemplarz 

obowiązkowy

6.161 6.300 1.761 2.017 583 615

Kupno krajowe 18 12 - 11 - -

Prenumerata krajowa 31 28 - - - -

Prenumerata zagr. 642 595 64 63 578 532

Dary krajowe 73 130 52 129 27 7

Dary zagraniczne 37 39 19 13 11 26

Wymiana (kraj.+zagr.) 520 387 286 211 234 176

Razem 7.482 7.491 2.182 2.444 1.433 1.356

Opracowanie zbiorów 
Wydawnictwa zwarte

Skatalogowano 

2007 2008
dla bibl.
głównej

centralnie 
dla 

bibl.specj.

w bibl.
specj.

jedn. dla bibl.
głównej

centralnie 
dla 

bibl.specj.

w bibl.
specj.

Zbiory 22.033 14.803 12.387 Dzieł 22.188 14.013
11.1721)

Nowe 23.108 15.405 13.978 Wol. 23.161 15.631 13.3302)

Razem 36.836 Dzieł 36.201

38.513 Wol. 38.792

Zbiory 2.862 Dzieł 2.374

Zabezp. 3.001 Wol. 2.227

Razem 39.698 12.387 Dzieł 38.575 11.172

41.514 13.978 Wol. 41.019 13.330

Ogółem 52.085 Dzieł 49.747

55.492 Wol. 54.349

1) w tym 2.890 dzieł przekatalogowanych     2) w tym 3.879 wol. przekatalogowanych
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Wpisano do inwentarza
2007 2008

dla 
biblioteki
głównej

centralnie 
dla 

bibl.specj.
. 

w bibl.
specj.

jedn. dla 
biblioteki
głównej

centralnie 
dla 

bibl.specj.

w bibl. 
specj.

Zbiory 23.611 10.216 9.247 Dzieł 22.246 10.342 8.282

Nowe 24.682 10.928 10.843 Wol. 23.303 10.818 9.351

Razem 33.827 Dzieł 32.588
35.610 Wol. 34.121

Zbiory 788 Dzieł 2.781
Zabezp. 885 Wol. 2.813
Razem 34.615 9.247 Dzieł 35.369 8.282

36.495 10.843 Wol. 36.934 9.351
Ogółem 43.862 Dzieł 43.651

47.338 Wol. 46.285

Wydawnictwa ciągłe

Wpisano do inwentarzy Skatalogowano

  2007 2008 2007 2008

w 

bibl.gł.

w b. 

spec.

w 

bibl.gł.

w b.spec. w 

bibl.gł.

w 

b.spec.

w 

bibl.gł.

w 

b.spec.

2.900 2.171 2.768 2.320 tyt. 2.927 2.219 2.742 2.4481)

6.616 5.904 5.530 6.256 wol. 6.672 6.202 5.561 9.5002)

Razem 5.071 5.088 Tyt. 5.146 5.190

12.520 11.817 Wol 12.874 15.030
1)w tym 128 tytułów przekatalogowano      2) w tym 3.244 wol. przekatalogowano    
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Opracowanie rzeczowe zbiorów

Przyjęto do 

Oddz.Oprac.Rzeczowego

Przekazano do 

magazynu Jedn.

Wydawnictwa 

zwarte

2007 2008 2007 2008

Ogólne 23.041 21.935 22.150 21.046 dzieła

23.574 22.526 22.664 21.463 woluminy

GŚŁ

1.093 1.016 1.340 920 dzieła

1.115 1.022 1.353 929 woluminy

Wydawnictwa ciągłe 163 84 158 84 tytuły

Dok. elektroniczne 4 4 sztuki

   Razem

24.297 23.039 23.648 22.054 dzieła/tyt.

24.689         23.636 24.017 22.480 woluminy

Komputerowe opracowanie przedmiotowe 

i klasyfikacja rekordów bibliograficznych

Katalogowanie przedmiotowe rekordów 

bibliograficznych w bazie NUKAT i bazie 

BUWr

2007 9.345

2008        7.438

Rekordy wzorcowe języka haseł 

przedmiotowych KABA wprowadzone do 

bazy NUKAT

2007 530

2008          781

Rekordy rozwiniętych haseł przedmiotowych 

wprowadzone do bazy NUKAT

2007 2.762

2008        3.206

Klasyfikacje KBK w bazie BUWr 2007 17.550

2008 15.363

Modyfikacje rekordów bibliograficznych

w bazie NUKAT i BUWr

2007 7.896

2008       6.543
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Włączanie kart do katalogów

Oddz. Informacji
Naukowej

Oddz. Oprac.
Rzecz.

Oddz.
Oprac. Wydaw.

Ciągłych
Zbiory

specjalne
Biblioteki

specjalistyczne
Razem

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

18.776 14.879 1.138 8091) 930 638 5.847 6.425 68.032 70.849 94.723 93.600

1) w tym 185 kart włączonych przez pracowników Sekcji Zbiorów Zabezpieczonych

Zbiory specjalne

Jednostka Wpływ i oprac.

wol/jedn

Stan zbiorów na dzień 31.12.2008 wol/jedn

2007 2008 2007 Oprac. Nieoprac Razem

Oddz.Starych Druków 59 9 + 3271) 316.268 268.360 48.244 316.604

Oddz.Rękopisów 4 6 12.575 12.581 - 12.581

Oddz.Zb.Graficznych 139 376 73.581 61.896 12.061 73.957

Oddz.Zb.Kartograf. 971 489 14.649 12.369 2.769 15.138

Oddz.Zb.Muzycznych 170 287 45.975 36.072 10.190 46.262

Mikrofilmy 593          325 40.972 41.742 - 41.297+4452) =41.742

Razem 1.936 1.819 504.020 433.020 73.264 506.284
1) ilość druków pominiętych w klockach, a wliczonych do dzieł opracowanych

2) różnica wynika z błędnego odczytywania wakatów przeznaczonych dla Oddziału Starych Druków
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Udostępnianie zbiorów

Udostępnianie

w czytelniach

liczba miejsc liczba odwiedzin udostępniono 

wol./jedn.

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Czytelnia główna 168 168 38.280 36.200 222.018 194.853

Czytelnia czas. bieżących 24 24 4.549 3.430
58.992 51.247

Czytelnia zb. specjalnych 35 35 9.094 8.788 49.201 44.687

Oddział Inf. Naukowej 10 10 1.670 1.614 1.016 1.354

Oddział Starych Druków 6 6 877 800 8.754 5.871

Oddział Rękopisów 5 5 556 420 4.148 2.471

Oddział Zb. Graficznych 1) 1 1 327 269 12.062 7.636

Oddział Zb. Muzycznych 4 4 581 519 4.668 5.480

Oddz. Zb. Kartograficznych 4 4 133 465 432 945

Razem Bibl. Uniwersytecka 257 257 56.067 52.505 369.291 314.544

Razem bibl. specjalistyczne 1.441 1.417 460.678 388.450 954.989 836.364

Ogółem 1.698 1.674 516.745 440.955 1.324.280 1.150.908

  1) - cymelia udostępnia się w pracowni Oddziału Zbiorów Graficznych

Wypożyczenia miejscowe

Liczba czytelników Liczba wypożyczeń 

[wol.]

2007 2008 2007 2008

Biblioteka główna 21.700 14.999    220.484    208.875

Bibl. specjalist. 53.602 54.206 338.531 297.719

Razem 75.302 69.205 559.015 506.594
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Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczenia Krajowe Zagraniczne

w wol. z biblioteki do biblioteki z biblioteki do biblioteki

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

Biblioteka główna 2.158 1.872 389 462 178 148 433 678

Biblioteki 

specjalistyczne

1.104 855 400 335 1 1 119 34

Razem 3.262 2.727 789 797 179 149 552 712

Realizacja zamówień w Oddziale Magazynów

Dla jednostek Złożono rewersów Udostępniono 

woluminów

% realizacji 

negatywnych

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Czytelnia główna 62.905 51.465 68.116 54.525 12% 9,6%

Wypożyczalnia 

miejscowa

187.182 173.595 177.956 169.210 5,3% 2,6%

Wypożyczalnia 

międzybiblioteczna

1.485 1.419 1.499 1.483 5,4% 4,7%

Udostępnianie 

wewnętrzne

6.862 2.121 7.799 2.698 3,8% 5%

Biblioteki specjalist. 1.491.347 1.268.6981) 1.293.520     1.134.0832) 13,3% 12,4%

R a z e m 1.749.781 1.497.298 1.548.890 1.361.999 7,96% 6,8%

1) Łączna liczba rewersów złożonych do czytelni i wypożyczalni

2) Łączna liczba woluminów udostępnionych w czytelni i wypożyczalni
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Kwerendy pisemne

Krajowe Zagraniczne Razem

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Oddział Starych Druków 69 57 57 40 126 97

Oddział Rękopisów 50 66 105 113 155 179

Oddział Zbiorów Graficznych 42 52 5 9 47 61

Oddział Zbiorów Kartograficznych 13 17 2 3 15 20

Oddział Zbiorów Muzycznych 28 33 60 45 88 78

Gabinet Śląsko-Łużycki 72 85 72 93 144 178

Oddział Bibliologiczny 1 3 - - 1 3

Oddział Informacji Naukowej 242 165 40 62 282 227

Biblioteki specjalistyczne 228 3.640 6 6 234 3.646

Razem 745 4.118 347 371 1.092 4.489
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Księgozbiory w bibliotekach specjalistycznych

Wielkość księgozbioru Wpływy 2008
Biblioteka (stan na koniec roku 2008) 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            26104 18058 329 4807 3239 209 0 71 72 
2 Filologii Angielskiej 42803 39417 120 2316 1070 0 735 22 38
3 Filologii Germańskiej 72558 59010 363 13213 335 373 3 117 0
4 Filologii Klasycznej 28679 23790 169 4579 310 242 0 87 0
5 Filologii Polskiej 136928 125759 730 10650 519 1600 307 236 12
6 Filologii Romańskiej 38934 35539 154 3381 14 5 351 48 0
7 Filologii Słowiańskiej 72520 58793 359 13523 204 159 1138 499 2
8 Dziennikarstwa 3097 3029 13 68 0 432 0 29 0
9 Niderlandystyczna 15970 10207 198 5497 266 290 115 57 14

10 Astronomicznego 20964 5248 129 10180 5536 0 49 70 9
11 Chemii 47972 27472 208 20404 96 0 461 448 36
12 Fizyki 36087 23906 264 12181 0 419 0 217 0
13 Matematyki i Informatyki 86552 53665 647 32269 618 331 0 899 6
14 Historycznego 137229 102195 1530 31969 3065 0 1834 795 30
15 Historii Sztuki 50335 27575 381 6915 15845 504 83 332 85
16 Pedagogiki 42439 39451 119 2839 149 1504 12 162 11
17 Psychologii 22208 19331 132 2798 79 950 0 44 7
18 Archeologii 14400 9533 457 4866 1 327 0 88 0
19 Etnologii 16968 12065 292 4491 412 199 0 68 0
20 Kulturoznawstwa 16907 14422 133 1266 1219 613 0 118 366
21 Biotechnologii 7562 5104 92 2151 307 68 0 6 0
22 Biologii Roślin 20797 14431 154 6291 75 174 0 56 0
23 Geogr. i Rozwoju Reg. 52180 24293 388 13190 14697 141 283 182 103
24 Meteor.i Klimatologii 16941 7002 307 7645 2294 10 0 29 0
25 Genetyki i Mikrobiologii 14820 13416 37 1402 2 103 0 19 2
26 Nauk Geologicznych 58972 41189 356 17100 683 160 25 126 6
27 Zoologicznego 36004 19760 983 16188 56 371 31 117 16
28 Antropologii 5671 4256 97 1415 0 31 0 4 0
29 Fizjologii Zwierząt 325 325 0 0 0 0 0 0 0
30 Muzeum Przyrodnicze 10264 6026 266 4208 30 202 0 71 2
31 Ogrodu Botanicznego 5729 3917 87 1154 658 58 0 22 0
32 Nauk Społecznych 114566 92901 1275 21263 402 1967 422 373 0
33 Prawa,  Administracji 199422 144899 1586 53686 837 0 3221 721 40
34 Alliance Française 9669 9494 2 175 0 0 0 0 0
35 Austriacka 10664 8484 72 2073 107 341 0 117 14
36 Centrum Brytyjskie 24604 21420 16 98 3086 0 248 0 33
37 Studium Jęz. Obcych 21381 18553 61 971 1857 208 0 6 161
38 CSNiE im.W.Brandta 6394 5688 44 706 0 0 33 0 0

Razem Bibl. Spec. 1545.619 1.149.623 12.550 337.928 58.068 11.991 9.351 6.256 1.065

Matematyka - depozyt PAN 3.762 wol. wyd. zwartych, 100 tyt. bieżących wydaw. ciągłych
Geografia - księgozbiór PTG 2.086 wol. wydaw. zw., 15.209 wol. wydaw. ciągłych, 2.735 j. inw. zb. spec.
Muzeum - depozyt PTZ  7.530 wol. wydaw. ciągłych. 
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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

2008 r. liczba
miejsc

Iiczba 
odwiedzin

udostęp-
niono

zarejestr.
czytel.

wypoż.
wol.

j.inw. czyt. wyp.
1 Informacji Naukowej 20 9548 14138 565 18247 42,5 42,5 3 127
2 Filologii Angielskiej 60 55000 82830 1541 27520 56 56 6 542
3 Filologii Germańskiej 60 4312 1227 1756 5660 51,5 51,5 5 382
4 Filologii Klasycznej 17 2700 6496 395 5692 38 47,5 2 80
5 Filologii Polskiej 54 5148 14633 3804 10473 54 31 8 731
6 Filologii Romańskiej 30 11497 25833 696 4968 50,5 21 4 135
7 Filologii Słowiańskiej 24 8665 11046 1270 5176 57 57 3 251
8 Dziennikarstwa 20 2849 3201 663 3112 32 32 1 66
9 Niderlandystyczna 15 2123 5071 549 3314 23 23 2 77

10 Astronomicznego 3 410 1320 98 236 32 32 1 92
11 Chemii 55 15663 32094 2619 6183 45 33 3 333
12 Fizyki 49 40222 52300 827 36520 43 43 3,5 500
13 Matematyki i Inform. 50 1400 1120 1605 2440 45 45 5 450
14 Historycznego 56 30218 32635 1837 38711 55 50 8 459
15 Historii Sztuki 30 17060 66754 1035 4085 43,5 26 3 218
16 Pedagogiki 24 9480 27966 1980 19461 44 42 6 269
17 Psychologii 30 8401 14768 1156 10684 52 38 4 140
18 Archeologii 32 4167 8845 478 904 32,5 32,5 1 123
19 Etnologii 14 2045 7896 335 2063 23 23 1 39
20 Kulturoznawstwa 16 820 920 711 6811 53,5 53,5 2 149
21 Biotechnologii 30 5119 3018 279 1321 30 30 1 85
22 Biologii Roślin 25 6231 5216 1165 2961 41 41 2 130
23 Geogr. i Rozwoju Reg. 30 3872 14403 788 3723 50 50 4 192
24 Meteor.i Klimatol. 10 241 1000 220 166 19 19 0 87
25 Genetyki i Mikrobiologii 18 1331 6004 508 6243 29 25 2 244
26 Nauk Geologicznych 40 9260 9350 856 9206 44 44 3 360
27 Zoologicznego 19 3400 3950 1034 1490 34 34 2 140
28 Antropologii      9 2750 5300 392 1004 12 12 0,5 16
29 Fizjologii Zwierząt 0 0 0 16 0 0 0 0 16
30 Muzeum Przyrod. 3 465 2005 375 285 22 22 1 45
31 Ogrodu Botanicznego 4 38 309 32 205 6 6 0 47
32 Nauk Społecznych 103 19153 29162 5473 17533 50 40 12 1334
33 Prawa, Administracji 369 91383 327525 11021 18170 153 39 26 2980
34 Alliance  Française 22 4500 1870 3013 5360 37 37 1 120
35 Austriacka 36 2250 6950 777 1085 39 39 1 97
36 Centrum Brytyjskie 18 4200 5230 3346 15420 30 30 3 166
37 Studium Jęz. Obcych 12 1798 2119 932 1055 47 47 2 78
38 CSNiE im.W.Brandta 10 731 1860 59 232 32 32 0 60

Razem Bibl.Spec. 1.417 388.450 836.364 54.206 297.719 1.548 1.326,5 132 11.360
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Zestawienie wydatków w bibliotekach specjalistycznych

Biblioteka
(Wydziału, Instytutu,

Katedry,Zakładu)

                                                    Wydatki                                                          2008 rok  (w złotych)

wyd. 
zwarte

wyd.ciągłe
zbiory 
spec.

usługi
online*

oprawa meble komput. inne**

1 Informacji Naukowej 4892 4982 0 0 2413 0 0 314
2 Filologii Angielskiej 52236 9957 257 0 800 0 0 0
3 Filologii Germańskiej 17010 309 0 0 1500 0 0 2142
4 Filologii Klasycznej 27803 14828 0 0 0 0 0 13134
5 Filologii Polskiej 46435 9322 0 0 695 0 1360 2071
6 Filologii Romańskiej 10470 5744 0 0 0 0 0 0
7 Filologii Słowiańskiej 21855 12670 20 0 0 0 0 0
8 Dziennikarstwa 32777 9629 0 0 0 0 0 0
9 Niderlandystyczna 16977 1438 0 0 0 0 0 0

10 Astronomicznego 5000 80000 0 0 0 0 0 0
11 Chemii 70155 365284 176 259551 5000 0 0 0
12 Fizyki 59961 364701 0 227293 976 0 0 0
13 Matematyki i Inform. 50211 360382 0 372213 195 45439 11030 7532
14 Historycznego 53163 27136 1785 0 4758 0 0 0
15 Historii Sztuki 11968 1149 100 0 3449 0 0 1464
16 Pedagogiki 39242 6486 578 0 6020 0 0 3659
17 Psychologii 29893 24320 0 35234 5349 0 0 3940
18 Archeologii 20801 3100 0 0 2952 0 0 0
19 Etnologii 4437 250 0 0 2100 0 0 0
20 Kulturoznawstwa 17950 4716 2576 0 3055 4705 2800 862
21 Biotechnologii 17825 11351 0 0 0 0 0 0
22 Biologia Roślin 11206 46880 0 0 1574 79616 7204 0
23 Geogr. I Rozwoju Reg. 33145 31095 0 9808 0 0 0 3673
24 Meteor. i Klimatol. 866 14345 0 0 0 0 0 32
25 Genetyki i Mikrobiologii 5926 32639 0 5293 0 0 0 0
26 Nauk Geologicznych 4162 43894 0 3277 4910 0 598 307
27 Zoologicznego 34200 27394 470 27840 600 0 0 0
28 Antropologii 1773 6800 0 0 0 0 0 0
29 Fizjologii Zwierząt 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Muzeum Przyrodn. 11466 9907 2610 0 0 0 108 351
31 Ogrodu Botanicznego 6606 1167 0 0 0 0 0 0
32 Nauk Społecznych 103154 71705 0 0 498 2647 0 260
33 Prawa i Administracji 73741 94961 0 107841 15021 0 87359 17609
34 Alliance Française 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Austriacka 738 0 0 0 0 0 0 3517
36 Centrum Brytyjskie 0 0 0 0 0 0 0 77
37 Studium Jęz. Obcych 4144 1175 968 0 330 0 0 200
38 CSNiE im.W.Brandta 23415 487 0 0 0 0 0 0

Razem Bibl. Spec. 925603 1700203 9540 1048350 62195 132407 110459 61144

*  Konsorcja: Elseviera, Springera, EBSCOhost, SCI Ex., CA,  AChS, RSC, AIP/APS i in.
**  karty katalogowe, ekslibrisy, kody kreskowe, materiały biurowe, materiały do kserowania itp.
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Streszczenia sprawozdań bibliotek zakładowych 2008
(część opisowa)

                                            WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

W 2008 r. w Bibliotece były zatrudnione 3 osoby na etatach : starszego kustosza 

dyplomowanego, kustosza dydaktycznego, magazyniera bibliotecznego (1.01. – 30.09.),

młodszego bibliotekarza (1.10. – 31.12. w wymiarze 7/8 etatu). Warunki lokalowe 

pozostały bez zmian. Do czytelni wstawiono 2 komputery z dostępem do Internetu oraz 

zainstalowano bezprzewodowy dostęp do niego; czytelnicy bez kłopotów mogą korzystać 

z własnych komputerów przenośnych. Wydatki na działalność biblioteki utrzymały się na 

tym samym poziomie co w ubiegłym roku. Do bazy publikacji pracowników Uniwersytetu 

Wrocławskiego wpisano 130 formularzy. Wydano 1 publikację : „Grass w Polsce ; 

bibliografia  1958-2007”. Przygotowano kolejny wykaz skryptów do selekcji - 1120 

woluminów do zatwierdzenia przez Komisję Biblioteczną. W 2008 r. udostępniono 32.385 

jednostek inwentarzowych. 

Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej

W 2008 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 2008 był jak zwykle pracowity dla biblioteki. Wypożyczono 110.350 vol.

Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o 735 vol. wydawnictw zwartych, 22 vol. 

czasopism, 167 prac magisterskich.

Kontynuowano meliorację katalogów i selekcję księgozbioru. Wyselekcjonowano 255 dzieł 

(285 vol.)

Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej                                                          

Sprawy organizacyjne, kadrowe i lokalowe biblioteki nie uległy żadnym zmianom. Wydatki 

na zakupy książek w porównaniu do roku ubiegłego były znacząco większe. Większość

wpływów książek pochodziła z kupna zagranicznego oraz z darów krajowych, a najwięcej 

wpływów czasopism z prenumeraty zagranicznej oraz z darów zagranicznych. Wszystkie 

zakupywane książki oraz najbardziej przydatne dary przekazywane były do opracowania 

centralnego do Biblioteki Uniwersyteckiej. Wzrosła ilość wypożyczeń na zewnątrz, dużym 
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zainteresowaniem cieszył się bogaty księgozbiór lektoryjny. W bieżącym roku 

sprawozdawczym wymieniony został w Bibliotece sprzęt komputerowy na nowszy. Dostęp 

do Internetu pracownicy mają na czterech komputerach, a studenci na dwóch. W 2008 r 

rozpoczęto kolejną selekcję skryptów.

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. 

Otrzymaliśmy też dotacje specjalne od Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 

Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Zbiory gromadzono poprzez kupno, dary, 

wymianę i prenumeratę. Nowe książki opracowywane były w Bibliotece Uniwersyteckiej, a 

czasopisma we własnym zakresie. W październiku obie pracownice biblioteki 

przeprowadziły zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów Instytutu i dla 

studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. W porównaniu 

z rokiem ubiegłym wzrosła liczba odwiedzin w czytelni. Ilość wykorzystywanych w czytelni 

dzieł jest porównywalna z danymi ubiegłorocznymi. Zmniejszyły się wypożyczenia do 

domu. Z Biblioteki korzystają pracownicy naukowi i studenci wszystkich kierunków 

humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Częstymi gośćmi też są pracownicy i 

studenci innych uczelni polskich i zagranicznych, a także słuchacze studiów 

anglojęzycznych prowadzonych w naszym Instytucie. Mgr Duklana Piskorska 

opublikowała jeden artykuł.

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 porównaniu do roku ubiegłego w 2008 r. o 2% zmniejszyła się liczba 

zarejestrowanych czytelników, liczba dzieł udostępnionych w Lektorium zmniejszyła się o 

26%, a liczba odwiedzin w wypożyczalni zmalała o 20%. Przeprowadzono skontrum 

wydawnictw zwartych, sporządzono wykazy braków względnych i bezwzględnych. 
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Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej

W roku sprawozdawczym 2008 z biblioteki odeszła jedna osoba  i obsada zmniejszyła się 

do 4 etatów.  Na początku roku, w związku z generalnym remontem budynku Instytutu 

Romanistyki, nastąpiła przeprowadzka Biblioteki na ul. Komuny Paryskiej. Bibliotekarki 

wykonały heroiczną pracę, gdyż przy niewielkiej pomocy studentów ze Studenckiej 

Spółdzielni „Robot”,  spakowały ok.40-tysięczny księgozbiór (ok. 600 kartonów). Trzeba 

było również zaplanować wyposażenie w regały i szafy pomieszczeń przeznaczonych na 

magazyny i czytelnię w nowym miejscu. Ze względu na istniejące tam warunki, nie jest 

możliwe udostępnienia całości księgozbioru. Rozpakowano i ułożono na półkach

wcześniej wyselekcjonowane, niezbędne w procesie dydaktycznym, książki (ok. 1/3 

księgozbioru).  Okres przeprowadzki i ograniczona wielkość księgozbioru spowodowały 

znaczne zmniejszenie  liczby wypożyczonych woluminów, zarówno do domu, jak i w 

czytelni. Ograniczona powierzchnia zmuszała do ostrożnej polityki w zakresie 

gromadzenia i dlatego nabytki wydawnictw zwartych były mniejsze niż w roku ubiegłym. 

Opracowanie kartkowe książek i czasopism prowadzone było  w Bibliotece a do bazy 

komputerowej wydawnictwa zwarte były wprowadzane przez Oddział Opracowania 

Centralnego Biblioteki Uniwersyteckiej. Jak co roku przeprowadzono szkolenie 

biblioteczne dla studentów I roku. Wypełniono 37 formularzy wpisowych online do bazy 

Publikacji Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Na stronie internetowej Instytutu, 

która powstała w 2008 roku, można znaleźć informacje o Bibliotece, jej funkcjonowaniu, 

zapoznać się z regulaminem. Zamieszczamy tam na bieżąco listy nowych nabytków, 

wykaz znajdujących się w Bibliotece czasopism oraz spisy zawartości  najczęściej 

wykorzystywanych tytułów.  Na stronie Instytutu umieszczony jest i na bieżąco przez 

pracownika Biblioteki aktualizowany spis publikacji pracowników.

Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej 

W Bibliotece są zatrudnione 3 osoby na pełnych etatach. Od października czas 

udostępniania zbiorów został skrócony o 3 godziny. Związane jest to z mniejszą liczbą 

studentów na studiach zaocznych i zmniejszeniem liczby zjazdów. Warunki w czytelni i 

magazynach nie zmieniły się. Jedynie do czytelni dla pracowników została wstawiona 

kserokopiarka (do użytku wewnętrznego).  Nadal są tam też wykładane nowości 

książkowe i bieżące numery czasopism. Czytelnia główna nadal pełni funkcję 

wypożyczalni. Odbyło się tu także kilka spotkań z pisarzami (m.in. z Muharemen 

Bazduljem) oraz odczyty Zakładu Literatury Rosyjskiej. 

Zbiory gromadzone są poprzez kupno, wymianę i dary. Zakupy były finansowane ze 

środków na działalność statutową Instytutu i utrzymały się na poziomie z ubiegłego roku. 

Zakupy zagraniczne realizowane były m.in. za pośrednictwem firmy Press, księgarni 

Nestor, Kultura rosyjska, Kniga. Jednak ze względu na trudności z realizacją zakupu z 
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terenu Czech i państw b. Jugosławii książki zostały zakupione bezpośrednio w tych 

państwach. Nadal spływały do nas liczne dary z Serbii, a także z Czech. 

W roku 2008 przybyło kilka nowych tytułów czasopism (Ukrains’kij žurnal, Kritika).  

Wykazy nowych nabytków były zamieszczane na stronie internetowej Instytutu i na tablicy 

ogłoszeń obok biblioteki. 

Większość książek z zakupu, darów oraz czasopisma były opracowywane we własnym 

zakresie, książki z wymiany zaś przez Bibliotekę Uniwersytecką.

Udało się wznowić przekatalogowanie części zbiorów oraz opracowanie XIX-wiecznego 

księgozbioru slawistycznego (ponad 100 wol.). Drobnej przeróbce został poddany katalog 

alfabetyczny a poszerzeniu katalog rzeczowy. Ostatecznie zostało zakończone skontrum, 

nadal trwała selekcja zbiorów.

Liczba czytelników uległa niewielkim wahaniom. Wiąże się to m.in. z faktem, iż część osób 

kończy naukę na licencjacie. Z kolei mniejszy nabór na studia wieczorowe i zaoczne 

filologii rosyjskiej oraz brak naboru na wieczorowe studia bohemistyczne spowodował 

spadek liczby osób korzystających z Biblioteki. Dochodzi jeszcze do tego fakt, że wiele 

informacji czerpią studenci z internetu, robią też liczne kserokopie z książek będących w 

księgozbiorze podręcznym (często jedna osoba kseruje dla całej grupy). W budynku działa 

1 punkt ksero oraz pracownia komputerowa (8 stanowisk). Przysposobienie biblioteczne 

prowadzi kierownik Biblioteki, a studenci zaliczają test ze znajomości transliteracji. 

Biblioteka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

Biblioteka udostępnia zbiory czytelnikom 5 dni w tygodniu, od wtorku do soboty.  Ze 

względu na fakt, że Biblioteka jest stosunkowo nowa, a księgozbiór na razie niewielki (ok. 

3.000 woluminów), w chwili obecnej nie ma większych potrzeb kadrowych. 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 432 woluminy, łącznie wydano na nie 32.777 zł. Znaczną część zakupów 

stanowią wydawnictwa zagraniczne. W roku 2008 Biblioteka wzbogaciła się o 8 tytułów          

(29 woluminów) czasopism  zagranicznych, na których prenumeratę wydano 9.629 zł.  

Biblioteka otrzymała również dary  książkowe od pracowników i studentów Instytutu 

Dziennikarstwa. Księgozbiór Biblioteki Dziennikarstwa włączony jest do centralnego 

opracowania- książki zostają wysłane do Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie wpisuje się je do 

księgi inwentarzowej oraz opracowuje komputerowo.  Zbiory Biblioteki Dziennikarstwa 

udostępniane są na miejscu i wypożyczane na zewnątrz.   Czytelnicy obsługiwani są 32 
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godz. tygodniowo, pozostałe 8 godz.  przeznaczonych jest na inne zajęcia związane z 

Biblioteką (składanie zamówień, wizyty w księgarniach, kontakty z Kwesturą i in.) 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. 

Od lat nierozwiązanymi problemami BN pozostają  jakościowy i ilościowy stan 

komputeryzacji Biblioteki oraz obciążanie jej odbywającymi się  zajęciami dydaktycznymi.

                                             WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

Biblioteka Instytutu Astronomicznego

W Bibliotece obsługa jest jednoosobowa. Liczba czytelników zarejestrowanych  jak  co 

roku  utrzymuje  się w  granicach 100 osób.   Księgozbiór Biblioteki udostępniany jest na 

miejscu (w szczególności dotyczy to czasopism i literatury fachowej w języku obcym). 

Zakup, gromadzenie i opracowanie księgozbioru 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 sporządzanie 

bibliografii dla potrzeb czytelników. 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  roku sprawozdawczym  w Bibliotece  pracowało 4  pracowników na 3 i1/2 etatach, 

dwóch kustoszy, bibliotekarz i młodszy bibliotekarz. Warunki  lokalowe od wielu lat są  

niezmienne. Liczba  miejsc  w  czytelni  jest  wystarczająca w  stosunku do  liczby  

odwiedzin czytelników. W 2008  roku Biblioteka  przystępując  do  konsorcjum przestała  
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prenumerować 11 tytułów wydawnictw ciągłych w  wersji  papierowej  przechodząc tym 

samym na  wersję  elektroniczną.  Dzięki  temu  automatycznie  zwiększyliśmy  zasobność  

magazynów  wydawnictw ciągłych. Zdecydowanie, bo aż o 200%  wzrosły  wydatki  na  

zakup  literatury angielskojęzycznej dla studentów  i  doktorantów. Fundusze  na  zakup 

wydawnictw  zwartych pochodziły w znacznej  mierze  z  Urzędu  Marszałkowskiego  

miasta  Wrocławia. Biblioteka  nadal   spełnia wymogi  biblioteki  środowiskowej, jest  

niewątpliwie  najlepiej  zaopatrzoną biblioteką   w  wydawnictwa ciągłe  i zwarte  z  fizyki. 

O tym fakcie  świadczą  liczne  odwiedziny  w Bibliotece pracowników naukowych innych  

Uczelni a także  korespondencja z zainteresowanymi  jak również liczne e-maile i 

podziękowania   napływające na  ręce  władz Wydziału. Odnotować  należy bardzo 

przyjazny  stosunek  pracowników naukowo-dydaktycznych  i  władz  Wydziału. 

Przykładem  tego może być  liczba  książek  przekazanych  przez  pracowników  do  

zbiorów  Biblioteki. Biblioteka  posiada  oprócz tradycyjnych katalogów  również jego  

elektroniczny  odpowiednik  z  dostępem do  Internetu. Baza  książek BIF  obejmuje  cały  

księgozbiór  i  jest  na  bieżąco  uzupełniana.  Posiada   własną  stronę  internetową.

                                    WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Biblioteka Wydziału Matematyki i  Informatyki

W roku 2008 ostatecznie zakończył się remont Biblioteki Wydziału Matematyki i 

Informatyki. W lutym urządzono czytelnię czasopism bieżących, tj. wstawiono nowe regały 

wystawiennicze i ułożono na nich w porządku alfabetycznym bieżące czasopisma. W 

wyniku tego od marca uruchomiono dyżury popołudniowe, dzięki czemu Biblioteka 

powróciła do stałych godzin otwarcia  9-18, od poniedziałku do piątku. Obecnie czytelnicy 

mają pełny dostęp do zbiorów Biblioteki Wydziałowej. Wyremontowana Biblioteka o 

nowoczesnym i estetycznym wnętrzu sprzyja pracy naukowej i przyciąga czytelników. 

Bywa miejscem naukowych spotkań pracowników i studentów.

W lutym w wyniku rozstrzygniętego konkursu na stanowisko kierownika Biblioteki 

zatrudniono panią Reginę Kot. W marcu na emeryturę odeszła pani Danuta 

Adamczewska-Obara, której zaproponowano pełnienie dyżurów na umowę-zlecenie, co,  

okazało się decyzją korzystną dla Biblioteki. Również w marcu na stanowisko bibliotekarza 

zatrudniono panią Ewę Dobrzańską, specjalizującą się w katalogowaniu czasopism. Dzięki 

temu, nadrobiono zaległości w czasopismach, wynikające z trwającego 2 lata remontu. 

Obecnie w Bibliotece pracuje pięć osób na pełnym etacie oraz jedna na umowę - zlecenie.

W lutym powzięto również decyzję o przystąpieniu do opracowania centralnego, tj. o 

opracowywaniu całego księgozbioru w systemie Virtua (dotychczas w Virtui 

opracowywany był jedynie księgozbiór informatyczny).
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Dzięki Władzom Wydziału sprzyjającym Bibliotece udało się wygospodarować finanse na 

retrokonwersję. W wyniku tego, przez cały rok, do Opracowania Wydawnictw Zwartych 

Biblioteki Uniwersyteckiej szły nie tylko bieżące nabytki, ale również książki kupione przed 

2008 r. W tym roku opracowano za pośrednictwem Biblioteki Uniwersyteckiej 331 wol. z 

akcesją bieżącą oraz 1634 wol. z akcesją wcześniejszą. Na ich podstawie utworzono 2177 

rekordów egzemplarza. Obecnie w katalogu OPAC znajdują się wszystkie książki wydane 

od 2000 r. oraz podstawowe podręczniki i skrypty wydane przed 2000 r. a także niektóre 

serie wydawnicze. Szybkie tempo retrokonwersji wynika z nieodległych planów 

uruchomienia modułu udostępniania w systemie Virtua. Dzięki pracownikom Oddziału

Opracowania Druków Zwartych BUWr udało się wprowadzić do formatu MARC 21 

klasyfikację haseł przedmiotowych wg AMS (American Mathematical Society) w rekordach 

bibliograficznych. Jest to niezwykle przydatne dla użytkowników ze środowiska nauk 

ścisłych. W czerwcu Biblioteka otrzymała zaszczytne imię wybitnego matematyka

Kazimierza Urbanika, wywodzącego się z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Nadanie imienia Bibliotece odbyło się podczas zorganizowanej przez 

Władze Wydziału uroczystości, na którą zostali zaproszeni znakomici goście.

We wrześniu Biblioteka otrzymała 4 nowe komputery. Obecnie jest 5 stanowisk do 

poszukiwań bibliograficznych z dostępem do Internetu. W listopadzie rozpoczęto 

digitalizację katalogu alfabetycznego (96000 kart katalogowych), który będzie można nie 

tylko przeglądać, ale również wyszukiwać po tytule, autorze, haśle itp. Planowany termin 

zakończenia skanowania wypada na marzec 2009 r.

Biblioteka Wydziałowa posiada swoją stronę internetową na serwerze Instytutu 

Matematycznego, na której m.in. znajduje się elektroniczny katalog czasopism z linkami 

oraz informacją dotyczącą zasobu czasopism w wersji drukowanej. W 2008 roku 

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki poczyniła widoczny postęp, który nie mógłby 

zaistnieć bez pomocy Władz Wydziału, Komisji Bibliotecznej, Biblioteki Uniwersyteckiej 

oraz innych osób z Instytutu Matematycznego i Instytutu Informatyki, którym zależy na 

nowoczesnej Bibliotece.

                        WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH

Biblioteka Instytutu Historycznego

W Bibliotece jest zatrudnionych  osiem osób, pracujących w systemie dwuzmianowym. 

Dyżury pełnione są także w soboty i niedziele. Prócz bieżących prac związanych z 

kupnem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów w 2008 roku trwało skontrum 

wydawnictw zwartych i ciągłych. Skontrum wydawnictw zwartych zostało ukończone 

protokołem, w styczniu 2009 r. zostanie zakończone skontrum czasopism. Biblioteka 

samodzielnie kupuje i opracowuje zbiory. Liczba nabytków została utrzymana na poziomie 
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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 2008 r. ponownie 

odnotowano wzrost liczby dzieł wypożyczonych na zewnątrz i nieznaczny spadek liczby 

dzieł udostępnionych w czytelni. 

Sukcesem w 2008 roku zakończyły się starania o stanowiska komputerowe dla 

czytelników - w czytelni można korzystać z dwóch stanowisk z dostępem do baz 

internetowych. Koniecznością jest zeskanowanie katalogów i wprowadzenie 

komputerowego wypożyczania zbiorów. 

Kolejnym poważnym problemem jest brak pomieszczeń magazynowych. Przy szybko 

powiększającym się księgozbiorze (obecnie Biblioteka posiada 137229 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. Rozpoczęcie remontu i rozbudowa gmachu 

Instytutu Historycznego zostało odsunięte w czasie. 

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki

W ostatnim roku zmienił się skład pracowników. Od października odeszła dr Anita 

Wincencjusz – Patyna. Na jej miejsce przyszła z Oddziału Zbiorów Graficznych BU mgr 

Aleksandra Król, historyk sztuki. Biblioteka zajmuje pomieszczenia na parterze budynku 

przy ul. Szewskiej 36. Po raz czwarty zaczyna pojawiać się zagrzybienie w jednym z 

pomieszczeń Biblioteki. Podejmowane są kolejne starania w celu jego całkowitego 

usunięcia.  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 dużej  frekwencji i specyfiki poszukiwań znaczna ilość czasu 

przeznaczana jest na bezpośrednią obsługę czytelników, na pomoc w kwerendach, 

pracach bibliograficznych oraz udzielanie informacji. Przyczyną zmniejszenia liczby 

odwiedzin i liczby zamówień jest coraz częstsze wykorzystywanie przez studentów 

aparatów cyfrowych do powielania materiałów, umożliwiające łatwe ich kopiowanie. W 

dalszym ciągu duży procent stanowią pozycje brane do kserowania. W związku z licznymi 

publikacjami pracowników Instytutu prowadzona jest szeroka wymiana z rozmaitymi 

instytucjami w kraju i zagranicą.

Biblioteka Instytutu Pedagogiki

W Bibliotece zatrudnionych jest 6 osób na pełnych etatach. Nastąpiły natomiast zmiany 

personalne. Jedna osoba przeszła do Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki na 
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kierownicze stanowisko. Od marca 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. W bieżącym roku wzrosły wydatki na zakup wydawnictw zwartych i 

wydawnictw ciągłych, a także na oprawę książek i czasopism. Pomimo nieznacznego 

spadku liczby czytelników wzrosła liczba wypożyczeń. W bieżącym roku przeprowadzono 

selekcję księgozbioru skryptów oraz przestawiono księgozbiór w magazynie na parterze. 

Przeprowadzono również niezaplanowane skontrum księgozbioru czytelni. W związku z 

wprowadzeniem do bazy nowego dodatkowego statusu „krótki termin” dla książek 

wypożyczanych na dwa tygodnie, dokonano zmiany statusu  około trzem tysiącom  

książek. W bieżącym roku skomputeryzowano katalog czasopism gromadzonych w 

Bibliotece poprzez stworzenie rekordów zasobu w bazie Bibliotece Uniwersyteckiej. 

Biblioteka otrzymała w darze stanowisko komputerowe wyposażone w sprzęt i 

oprogramowanie dla osoby niedowidzącej.

Biblioteka Instytutu Psychologii

W Bibliotece zatrudnione są 4 osoby  na pełnych etatach. Od stycznia do czerwca były 

tylko 3, dlatego na trzy miesiące zatrudniono jedną osobę na umowę-zlecenie, stąd 

zmniejszona ilość godzin udostępniania. Dużym problemem jest zbyt mały lokal jak na 

obecne potrzeby Biblioteki. Oprócz małej rezerwy  magazynowej, którą uzyskuje się tylko 

poprzez kolejne selekcje, brak jest oddzielnego pomieszczenia na wypożyczalnię i 

katalogi, co jest bardzo uciążliwe zarówno dla czytelników, jak i personelu. W ramach prac 

zleconych w Bibliotece Uniwersyteckiej wykonano 146 rekordów bibliograficznych. 

Obecnie około 70% księgozbioru wydawnictw zwartych znajduje się w bazie komputerowej 

systemu Virtua. Istnieje często odwiedzana strona internetowa Biblioteki, w ciągu roku 

zanotowano ok. 25.000 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 do czerwca zatrudniona była jedna osoba na 

pełnym etacie. Od czerwca  zatrudniono drugą osobę, początkowo na zlecenie 20 godzin 

tygodniowo, a od 18 sierpnia na pełnym etacie. Biblioteka była czynna 32,5 godziny w 

tygodniu. W Bibliotece wykonywano wszystkie czynności biblioteczne. Bieżące wpływy 

wydawnictw zwartych były katalogowane w systemie VIRTUA przez pracowników 

Biblioteki Uniwersyteckiej. Do października rekordy egzemplarzy były tworzone w 
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Bibliotece Uniwersyteckiej, od końca października rekordy egzemplarzy tworzono w 

Bibliotece Instytutu Archeologii. Ponadto w ramach prac zleconych w Bibliotece 

Uniwersyteckiej utworzono 900 rekordów egzemplarzy. Biblioteka posiada w stałym 

użytkowaniu 3 komputery, w tym dwa ze skanerami dla czytelników. Dzięki połączeniu 

pomieszczeń Biblioteki z Pracownią Komputerową Instytutu czytelnicy uzyskali dostęp do 

komputerów z wieloma użytkowymi programami. Liczba czytelników i wypożyczeń 

utrzymywała się na stale wysokim poziomie. Największe źródło wpływu do księgozbioru 

stanowiła wymiana publikacji własnych Instytutu Archeologii z wieloma instytucjami 

archeologicznymi w kraju i za granicą.

Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej

W Bibliotece zatrudniona jest mgr Magdalena Bednarek. Do jej 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. W 

najbliższym czasie na księgozbiór zostanie przeznaczony kolejny pokój (ostatnie nie 

zapełnione książkami pomieszczenie na tym samym piętrze).

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, co w obecnej chwili jest niezbędne z racji 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. 

Obecnie Biblioteka posiada 12.065 opracowanych woluminów wydawnictw zwartych i ok. 

4500 woluminów wydawnictw ciągłych. Są to pozycje ściśle związane tematycznie z 

naukami etnologicznymi oraz dyscyplinami pokrewnymi.

Biblioteka Instytutu Kulturoznawstwa

Od czasu utworzenia przed ponad pięcioma laty przy Instytucie Kulturoznawstwa drugiego 

kierunku studiów – muzykologii – biblioteka Instytutu składa się w istocie z dwóch 

odrębnych bibliotek. Obsługuje je trzyosobowy zespół – kustosz i zatrudnione na pół etatu 

bibliotekarki. Bibliotekarki zajmują się przede wszystkim tworzonym od podstaw zbiorem 
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muzykologicznym: obecnie opracowaniem pozyskanego w darze tzw. „księgozbioru 

Crolla”, tworzeniem i opracowywaniem płytoteki, a także komputerową rejestracją 

publikacji pracowników Instytutu oraz komputerową rejestracją prac magisterskich i 

licencjackich. Obie opracowują równocześnie swe rozprawy doktorskie – jedna z 

instrumentoznawstwa, druga – etnomuzykologii.

W związku z podjęciem przez Instytut programu badawczego nt. dolnośląskich miejsc 

pamięci Biblioteka rozpoczęła w tym roku gromadzenie księgozbioru z zakresu historii 

kultury Dolnego Śląska.

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Biblioteka Instytutu Geografii  i  Rozwoju Regionalnego

Lokal biblioteki nie zmienił się, w kadrach nastąpiła zmiana jednego pracownika oraz 

kierownika.

Zmniejszyła się ilość osób korzystających z usług Biblioteki oraz liczba udostępnianych 

pozycji.

Gromadzenie zbiorów opierało się głównie na kupnie i darach, znacznie zmniejszyła się 

kwota wydatków na zakup czasopism, spowodowana głównie nie kontynuowaniem 

prenumeraty dublujących się pozycji lub pozyskiwaniem tytułów z wymiany. Natomiast 

ponad pięciokrotnie wzrosły wydatki na zakup druków zwartych, co wiąże się z 

pozyskaniem środków z funduszu Urzędu Marszałkowskiego oraz pełnym wykorzystaniem 

funduszu badań statutowych i badań własnych pracowników.

Zakończono inwentaryzację druków zwartych. Kontynuowane były prace związane z 

przejmowaniem księgozbioru prof. Leszka Baranieckiego.

Zakupiona drukarka i program pozwalający na drukowanie kart katalogowych znacznie 

usprawnił opracowanie i meliorację zbiorów.

Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych

Pracowały trzy osoby. Czytelnia i wypożyczalnia czynne były również w okresie 

wakacyjnym. Warunki przechowywania zbiorów są dobre. Biblioteka otrzymała całkiem 

przyzwoity fundusz na działalność. Oddano do oprawy książki i wytypowane przedwojenne 

czasopisma. Ponownie zakupiono dostępy online do baz zagranicznych czasopism 

geologicznych; GeoRef i GeoScience, co pozwoliło ograniczyć ilość prenumerowanych 

czasopism w wersji papierowej, zaoszczędzić środki i miejsce na przyrost księgozbioru. 

Liczba wypożyczeń zmniejszyła się o 20%,

Liczba czytelników zmalała o 10%.

Do czytelni biblioteki zakupiono router do korzystania z sieci bezprzewodowej.
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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. W roku sprawozdawczym zanotowano spadek 

liczby wypożyczeń na zewnątrz o 23%, spadek liczby odwiedzin w czytelni o 50% oraz 

liczby udzielonych informacji bibliotecznych o 68%. Wskaźniki te spowodowane są głównie 

brakiem specjalizacji w roku sprawozdawczym, skutkującym mniejszą liczbą studentów. 

Liczba wpływów wydawnictw zwartych kształtowała się na nieco niższym, a wydawnictw 

ciągłych utrzymała się na takim samym jak w roku ubiegłym poziomie. 

                                        WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

Biblioteka Instytutu Biologii Roślin

Biblioteka w 2008 roku pracowała na dwie zmiany. W roku akademickim była otwarta  w 

wybrane soboty. Pracownica Biblioteki podjęła i ukończyła Podyplomowe Studium 

Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa – I/PO dla bibliotekarzy na 

Uniwersytecie Wrocławskim. Biblioteka została doposażona w dodatkowe cztery 

komputery i drukarkę. To sprawiło, że czytelnicy mają dostęp do Internetu i możliwość 

drukowania potrzebnych informacji z sześciu komputerów zainstalowanych w Bibliotece. 

Zostały także wykonane na zamówienie dodatkowe regały oraz kontenery w czytelni na 

czasopisma i inne zbiory. Na zewnątrz Biblioteki wykonano nowy katalog i szafy potrzebne 

na dokumenty biblioteczne. Wiązało się to z przeniesieniem, niektórych tomów i 

przeprowadzeniem prac porządkowych w czytelni oraz magazynie. Dzięki szybkiemu i 

sprawnemu sprzętowi komputerowemu dostępnemu dla potrzeb pracowników w łatwy i 

szybki sposób można wykonywać najbardziej pilne prace usprawniające działalność 

Biblioteki. Szczególnie ułatwia to  poszerzanie bazy publikacji naukowych pracowników 

Uniwersytetu Wrocławskiego zarówno na bieżąco jak i retrospektywnie. W Bibliotece 

postępuje dalsza digitalizacja spisów treści najczęściej używanych przez studentów 

czasopism, co cieszy się dużym zainteresowanie wśród użytkowników Biblioteki. 

Postępują prace związane z aktualizacją i poszerzaniem strony internetowej Biblioteki. 

Dalej prowadzone są prace techniczne: porządkowanie zbiorów w magazynie i czytelni.

Biblioteka Instytutu Genetyki i Mikrobiologii

W 2008 roku Biblioteka zatrudniała dwóch pracowników na pełnym etacie. Jeden z 

pracowników, przebywał prawie rok na zwolnieniu lekarskim. W związku z tym w 
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Bibliotece pracowała  osoba odbywająca staż biblioteczny w ramach wolontariatu. Ze 

względu na rozmieszczenie agend Biblioteki na trzech piętrach, potrzebny jest jeszcze 

jeden etat dla sprawniejszego funkcjonowania Biblioteki. Warunki lokalowe są dobre. 

Posiadamy miejsce na nowe nabytki i rozwój księgozbioru.  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 liczba najnowszych podręczników. Nabytki były 

opracowane  zarówno przez  Bibliotekę Uniwersytecką, jak i we własnym zakresie. 

Przeprowadzono szkolenie biblioteczne dla studentów przyjętych na pierwszy rok Ochrony 

Środowiska studiów stacjonarnych, oraz Mikrobiologii.    Biblioteka prowadzi także usługi 

kserograficzne. W roku sprawozdawczym Biblioteka otrzymała jeden komputer do 

wypożyczalni, co umożliwiło  czytelnikom lepszy dostęp do Internetu a zwłaszcza do 

katalogów i baz danych.                                                                                                                                                                                                                                         

Biblioteka  Instytutu Zoologicznego 

  Dwuosobowy personel  Biblioteki  wykonał w 100% plan pracy założony na 2008 rok. 

Absencja (z powodu choroby) - zero dni.

W godzinach pracy :

    - obsłużono kilkutysięczną rzeszę czytelników,  w profesjonalny i miły sposób (werbalne 

opinie czytelników); zauważalna jest tendencja generalnie  zniżkowa w ilości czytelników 

korzystających z usług naszej  Biblioteki,  ale staliśmy się Biblioteką docelową również dla 

studentów biologii Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Opolskiego,

- przeprowadzono procedurę selekcyjną wydawnictw zwartych (1500 vol.), 

- zakupiono  284 vol. wydawnictw zwartych i elektonicznych,

- wykonano wszystkie czynności związane z gromadzeniem wydawnictw ciągłych, 

- zrobiono dopisy do katalogu kartkowego wydawnictw ciągłych w BU oraz własnego,

- pozyskano sporą ilość darów (131 vol.) przy dużym  zaangażowaniu pracowników 

Biblioteki w ich pozyskanie,

- w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych sprowadzano  materiały niedostępne   w 

bibliotekach wrocławskich oraz wysyłano skany, bądź  PDF-y materiałów z naszego 

księgozbioru;  podkreślamy bardzo dobrą współpracę z Wypożyczalnią Międzybiblioteczną 

BU,

- wprowadzano w tajniki korzystania z bazy Zoological Record i innych dostępnych baz, 

wszystkich czytelników poszukujących literatury, 

- wykonano sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2008, 

- przeszkolono studentów I roku biologii,

- sporządzono spis publikacji pracowników Instytutu Zoologicznego za 2008 r. , 

- wypełniano formularze internetowe do  Bazy publikacji pracowników U.Wr.,
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- aktualizowano stronę intenetową Biblioteki,

- uporządkowano w magazynie oraz umieszczono skany na stronie intenetowej Biblioteki, 

książek z Księgozbioru  Gravenhorsta, do litery H, oraz

- wykonywano inne rutynowe czynności  (np. odkurzanie księgozbioru...)

A wszystko to w  dobrych warunkach lokalowych i przy życzliwości obecnej dyrekcji 

Instytutu.

Biblioteka Katedry Antropologii

Wszystkie prace biblioteczne wykonuje osoba zatrudniona na ½ etatu. Biblioteka 

współpracuje z Biblioteką Zakładu Antropologii Polskiej Akademii Nauk, obie biblioteki 

działają we wspólnych pomieszczeniach. Od 2007 roku wydawnictwa zwarte objęte są 

opracowaniem centralnym. Wydawnictwa ciągłe opracowywane były we własnym 

zakresie. Z przedstawionych danych dotyczących działalności bibliotecznej wynika, że 

wpływ wydawnictw zwartych nieznacznie zmalał, a wpływ wydawnictw ciągłych utrzymał 

się na poziomie z ubiegłego roku. Wydatki na czasopisma zmalały. W roku 

sprawozdawczym na podobnym do  roku 2007 utrzymała się liczba woluminów 

udostępnionych w czytelni oraz wypożyczonych do domu. Liczba zarejestrowanych 

czytelników wzrosła o 57 osób. W roku sprawozdawczym zmieniły się godziny otwarcia 

biblioteki, zgodnie z oczekiwaniami czytelników. 

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 2008 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 Biblioteka wzbogaciła się o liczne, cenne dary 

wydawnictw zwartych po zmarłym pracowniku dr Mieczysławie Kaku.  Wolą Jego 

spadkobierców  zasiliły one Bibliotekę Muzeum.  Szczególnie cenne okazały się 

wydawnictwa z dziedziny entomologii i ornitologii. 

Włączono  do zbiorów Biblioteki ok. 400 wol. wydawnictw zwartych i ciągłych. 

Udostępniono dużą ilość czasopism (kilka tysięcy).

Przeprowadzono meliorację katalogów.
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Bibliotekarz prowadził szeroką działalność informacyjną w oparciu o znane 

bibliografie, bazy  i katalogi on line. Zapoznawał też studentów z funkcjonowaniem 

baz danych, m.in. takich jak Zoological Record  Najwięcej wejść do tej bazy (dane 

od administratora sieci)  było właśnie z jedynego komputera jakim dysponuje 

Biblioteka Muzeum. Świadczy to najlepiej o ilości udzielonych przez Bibliotekarza 

informacji  i o tym , że bibliotekarz  często użyczał studentom  „własnego”, 

jedynego komputera w Bibliotece Muzeum do poszukiwań bibliograficznych.  

Dzięki famie  jaka rozeszła się o Bibliotece   Muzeum (przebogatej w biologiczne, 

a w szczególności ornitologiczne czasopisma)    była ona  często odwiedzana 

(poza studentami naszego Wydziału) przez studentów Uniwersytetu 

Przyrodniczego, .jak i Politechniki Wrocławskiej (Wydział Ochrony Środowiska). 

Bibliotekarz uaktualnił stronę domową Biblioteki Muzeum ze strony Muzeum 

Przyrodniczego.

Biblioteka Ogrodu Botanicznego 

Biblioteka,  po dłuższej przewie, pracuje we wtorki i środy w wyznaczonych godzinach. 

Pomieszczenia czytelni i magazynu Biblioteki pozostają bez zmian i są wystarczające. 

Bibliotekę prowadzi nowy pracownik, wobec czego potrzebny był czas na zapoznanie się 

zarówno z księgozbiorem jak również samą stroną techniczną prowadzonej jednostki. 

Gromadzenie wydawnictw zwartych odbywa się głównie drogą zakupu krajowego oraz 

zagranicznego, import czasopism zagranicznych odbywa się przy udziale Biblioteki 

Uniwersyteckiej. Prenumerata czasopism krajowych jest na tym samym poziomie co 

latach ubiegłych. Środki finansowe potrzebne na gromadzenie zbiorów są wystarczające. 

Liczba wypożyczeń zbiorów pracownikom Ogrodu Botanicznego uległa zwiększeniu. 

Dużym zainteresowaniem cieszy się również możliwość korzystania z księgozbioru na 

miejscu. Z czytelni korzystają  głównie  studenci Uniwersytetu Przyrodniczego i 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Biblioteka nie jest skomputeryzowana. Opracowanie 

wydawnictw zwartych odbywa się  przez Bibliotekę Uniwersytecką, natomiast 

wydawnictwa ciągłe opracowywane są we własnym zakresie. Co roku sporządzane są 

dopisy do katalogu czasopism Biblioteki Ogrodu Botanicznego oraz katalogu kartkowego 

czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej. 

                                         WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

Biblioteka Wydziału Biotechnologii
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Był to bardzo dobry rok dla Biblioteki ze względu na zakupy nowości wydawniczych, w 50 

% cennych wydawnictw w języku angielskim. Przyczyniła się do tego dotacja z Urzędu 

Marszałkowskiego.

Współpraca z pracownikami Biblioteki Uniwersyteckiej układa się bardzo dobrze. 

Szczególnie ważne jest opracowanie centralne wydawnictw zwartych oraz centralne 

zakupy wydawnictw ciągłych.

Dużym powodzeniem wśród studentów Biotechnologii cieszy się strona internetowa 

Biblioteki Uniwersyteckiej, dlatego od roku 2008 czytelnicy mogą dodatkowo korzystać z 

czternastu komputerów w sali dydaktycznej. 

Uzupełniony został katalog czasopism. Na bieżąco gromadzony był zbiór publikacji 

naukowych pracowników Wydziału a współpraca z pracownikami układa się bardzo 

dobrze.

                                              WYDZIAŁ CHEMII

Biblioteka Wydziału Chemii
Biblioteka  pracuje bez zakłóceń (w roku 2008 100% frekwencja) w systemie 

dwuzmianowym w trzyosobowej obsadzie. Biblioteka obsługuje użytkowników nie tylko 

własnych, ale i środowiska naukowego Wrocławia, gości zagranicznych i z Polski. 

Realizuje również zamówienia w ramach wypożyczalni międzybibliotecznej. 

Wydatki na zakup książek utrzymane zostały na ubiegłorocznym poziomie.

46% nabytków to książki importowane zakupione z grantów krajowych i europejskich.

Bieżące wpływy zostały opracowane tradycyjnie i komputerowo w systemie 

VIRTUA przez pracowników Biblioteki. 

Został rozbudowany katalog alfabetyczny, dodano kolejne dwie szafki – rozluźniono kartki 

katalogowe w  szufladach i zmieniono na nich opisy.

Wykonano nowe kartki działowe i uaktualniono schemat katalogu rzeczowego.

Koszty prenumeraty czasopism zostały utrzymane na tym samym poziomie.

Zmienił się rozkład obciążenia. Wzrosły wydatki na udział w konsorcjach, natomiast 

zmalały na wersje drukowane czasopism.

W bieżącym roku Biblioteka wraz z Dziekanem Wydziału Chemii uczestniczyła w 

staraniach  firmy ABE Marketing i Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych o 

dofinansowanie konsorcjum Royal  Society of Chemistry w Ministerstwie Nauki

i Szkolnictwa Wyższego. Konieczne było anulowanie starej umowy i podpisanie nowej. 
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Wydział Chemii wyraził też zgodę na przystąpienie do konsorcjum Chemical Abstracts na 

platformie Sci-Findera od 2009 roku.

Biblioteka nawiązała współpracę z firmą ABE Marketing z Gliwic, która prezentuje na 

Wydziale książki zagraniczne będące w ofercie katalogowej.

Taka forma sprzedaży popierana jest przez naszych pracowników naukowych.

Biblioteka aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu seminarium poświęconego: 100 

rocznicy urodzin Profesor Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej, twórczyni chemii 

koordynacyjnej po wojnie we Wrocławiu, założycielki Instytutu  Chemii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

Seminarium odbyło się w dniach 20-21 listopada 2008 we Wrocławiu.

Biblioteka udostępniła materiały archiwalne: publikacje i książki autorstwa  

prof. Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej.

Obchodom towarzyszyła Wystawa: Profesor Bogusława Jeżowska-Trzebiatowska 1908-

1991 w setną rocznicę urodzin. (Projekt i wykonanie Kazimiera Lukjan i Wojciech Nowak).

Od 1.01.2009 ekspozycję można obejrzeć w Gmachu Głównym Uniwersytetu 

Wrocławskiego.

                                           WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych (BWNS)

Rok 2008 w BWNS był rokiem kontynuowania rozpoczętych prac w zakresie 

komputeryzacji i polepszania dostępu do zbiorów. Nie zmienił się stan zatrudnienia, w 

zespole biblioteki  pracuje 12  osób. Nie zmieniły się również warunki lokalowe i uznajemy 

je w chwili obecnej za wystarczające. W porównaniu z rokiem ubiegłym gromadzenie  

odnotowuje znaczny wzrost wartościowy.  Nie przekłada się to na wzrost ilościowy  

włączonych do zbiorów  woluminów ponieważ zakupiono głównie  droższą  literaturę  

zagraniczną,  przeznaczoną dla kierunków anglojęzycznych.  Opracowanie wydawnictw 

zwartych nadal  prowadzone jest dwutorowo. Metodą tradycyjną opracowywano  

wydawnictwa nie posiadające  rekordu bibliograficznego w bazie co szczególnie odnosi się 

do pozyskanych  jako dary starych wydań  filozoficznych tekstów  źródłowych.  

Równocześnie pracownicy naszego  zespołu prowadzą   opracowanie retrospektywne .  W 

przyszłym roku planujemy  realizację kolejnego etapu komputeryzacji naszych zbiorów tzn. 

wprowadzenie do  bazy wydawnictw ciągłych, co umożliwi czytelnikom ich podgląd przez 

Internet   oraz zamawianie ich do czytelni.  W tym celu pracownik Biblioteki dokonał 

analizy tytułów wydawnictw ciągłych pod kątem częstotliwości udostępniania i  sporządził 
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listę czasopism skierowanych w pierwszej kolejności do  komputerowego opracowania. W 

zakresie udostępniania zauważamy niewielki spadek liczby odwiedzin.

Zakończono procedury związane z przeprowadzonym w ubiegłym roku skontrum.  Ku 

wielkiemu zadowoleniu czytelników pod koniec  roku Biblioteka uzyskała dostęp do 

Internetu bezprzewodowego na terenie czytelni.

                        WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Biblioteka posiadała 26 etatów, jednak urlopy macierzyńskie i wychowawcze 2 

bibliotekarek znacznie utrudniły pracę. W miejsce pracownicy, która przeszła na emeryturę 

zatrudniono młodszego bibliotekarza. Pracownicy łącznie byli 266 dni na zwolnieniach 

lekarskich (to jest znaczny spadek w porównaniu do 2007 r. - o 175 dni;  2 osoby 

przebywały na dłuższych zwolnieniach - powyżej 64 dni). 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 ponad 21 tys. zł, a za kary związane z niedotrzymanie terminu zwrotów 

książek – 4284 zł). Z dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego otrzymano dotację dla 

studentów obcokrajowców z ekonomii (3 tys. zł), za które zakupiono książki zagraniczne. 

Zmniejszono nieznacznie kwoty wydane na książki i czasopisma, natomiast zwiększono 

na programy komputerowe i bazy danych. Kontynuowano zakup baz zagranicznych 

Westlaw International, HeinOnline. ABI, SourceOECD. Natomiast zrezygnowano z zakupu 

bazy GMID. Przedłużono prenumeratę polskich baz prawniczych: LEX, LEXPOLONICA, 

LEGALIS oraz Prawo Gospodarcze Infor. 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: Młodzi 

pracownicy naukowi oraz doktoranci często również korzystają z dostępu do innych baz 

danych, które mogą znaleźć na stronach Biblioteki Uniwersyteckiej. O próbnych dostępach 

byli informowani za pośrednictwem e-listów kierowanych na ich konta osobiste. 

Biblioteka kontynuowała współpracę z wydawnictwami: LEXISNEXIS, BECK, ODDK, 

UNIMEX, Kolonia, Wolters Kluwer i Państwowym Wydawnictwem Naukowym, które w 

zamian za zorganizowanie wystaw nowości, pozostawiały książki dla Biblioteki. 

Rozwinęła się Prawnicza Biblioteka Cyfrowa, w której umieszczono już ponad 260 pozycji 
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(książki, artykuły, czasopisma oraz filmy video), zarówno wydanych przed 1939 r.,  jak i 

całkiem nowych – wydanych w 2008 r.  Może cieszyć fakt, że część pracowników 

naukowych, udzielając zgody na zamieszczenie własnej publikacji w bibliotece cyfrowej, 

popiera nową formę promocji własnej twórczości, a zarazem reklamuje Wydział Prawa, 

Administracji i Ekonomii oraz Uniwersytet Wrocławski. 

Współpraca z Biblioteką Uniwersytecką oraz Dziekanami Wydziału układała się  bardzo 

dobrze. Zwłaszcza władze Wydziału są zainteresowane rozwojem Biblioteki w każdym 

wymiarze.  

                        JEDNOSTKI  MIĘDZYWYDZIAŁOWE I POZAWYDZIAŁOWE

Biblioteka Ośrodka Alliance Française

Rok 2008 był ostatnim rokiem działalności Biblioteki  w strukturach Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Na mocy Zarządzenia Nr 49/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 10 czerwca 2008 r. Biblioteka została wyłączona ze struktur uniwersyteckich.

Księgozbiór Biblioteki został przekazany do nowo utworzonej Biblioteki Romańskiej  przy 

Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej.

Biblioteka została całkowicie zinformatyzowana, informacje o zbiorach znajdują  się w 

katalogu online Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej www.dzb.pl. .

W bibliotece  pracowały 2 osoby: jedna zatrudniona na cały etat  przez Ośrodek Alliance 

Française i druga na  ½ etatu zatrudniona przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną. 

Biblioteka funkcjonowała w sposób prawidłowy, nie było żadnych ubytków w pracy.  

Biblioteka w dalszym ciągu była finansowana przez Ośrodek Alliance Française. 

Natomiast wszystkie nabytki pochodziły od Stowarzyszenia Alliance Française, we 

Wrocławiu oraz pedagogicznych wydawnictw francuskich. Księgozbiór został przekazany 

Bibliotece Romańskiej przy Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej .  Księgozbiór był 

opracowywany na bieżąco, we własnym zakresie.  Liczba odwiedzin wzrosła w 

porównaniu z rokiem ubiegłym.

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 oraz 

uczestniczyła w organizowaniu różnorodnych imprez kulturalnych.   Przygotowywała 

również lekcje biblioteczne dla uczniów liceów. 
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Centrum Brytyjskie

W roku 2008 Biblioteka Brytyjska na mocy porozumienia British Council i Rektora 

Uniwersytetu Wrocławskiego zmieniła nazwę na Centrum Brytyjskie Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Decyzja ta została podjęta, ponieważ nie tylko prowadzimy czytelnię i 

wypożyczalnię ale również organizujemy różnego rodzaju imprezy naukowe i kulturalne. 

Centrum udziela informacji na temat kultury, szkolnictwa, kursów języka angielskiego w 

Wielkiej Brytanii. 

We wrześniu i październiku wspólnie z British Council i Oxford University Press 

zorganizowane zostały dwa spotkania w formie warsztatów. Uczestnicy mogli dowiedzieć 

się jak maksymalnie wykorzystać materiały edukacyjne.

Do czerwca odbywały się co miesięczne spotkania grupy czytelniczej (Reading Group).

W ciągu roku szkolnego zapraszaliśmy uczniów i ich nauczycieli na lekcje biblioteczne.

W  chwili obecnej w Centrum pracują dwie osoby. 

W przyszłym roku planujemy dalszą współpracę z British Council. Będziemy również 

organizować spotkania dla młodzieży. 

Biblioteka Austriacka

W 2008 r. praca w Bibliotece przebiegała normalnym trybem; zajmowano się obsługą 

czytelników, katalogowaniem wydawnictw zwartych i ciągłych oraz organizacją imprez 

kulturalnych. Opracowanie techniczne księgozbioru i inwentaryzowanie prowadzi 

Biblioteka we własnym zakresie, natomiast katalogowaniem komputerowym zajmuje się 

Oddział Katalogowania Wydawnictw Zwartych Biblioteki Uniwersyteckiej. Ponad połowa 

księgozbioru znajduje się w bazie katalogu online Biblioteki Uniwersyteckiej, co 

prawdopodobnie przyczyniło się do wzrostu wypożyczeń międzybibliotecznych (do innych 

bibliotek Biblioteka Austriacka prowadzi wypożyczanie poprzez Wypożyczalnię 

Międzybiblioteczną BU, natomiast we własnym zakresie sprowadza książki bezpośrednio 

z innych, głównie austriackich bibliotek). W 2008 roku księgozbiór powiększył się o dary od 

osób prywatnych, zakup zagraniczny sfinansowany przez austriackie MSZ, dokonano 

także niewielkiego zakupu krajowego.

Nastąpiła zmiana w zatrudnieniu;  od stycznia 2008 r. zatrudniona jest na podstawie 

umowy o dzieło Pani mgr Janina Moskal – emerytowany pracownik administracyjny 

Uniwersytetu Wrocławskiego. Pomieszczenie Biblioteki nie uległo zmianie, zamontowano 

nowe żaluzję, inne planowane prace remontowe zostały przesunięte na następny rok.

W 2008 roku pojawiły się na rynku księgarskim kolejne dwa tomy serii Biblioteki 

Austriackiej, która ukazuje się od 1994 r. pod redakcją prof. Edwarda Białka (Instytut 

Filologii Germańskiej) oraz   Dalii Żminkowskiej (kierowniczka Biblioteki Austriackiej).
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Biblioteka  przygotowała kilka imprez kulturalnych, m.in. we współpracy z Biblioteką 

Uniwersytecką wystawę dzieł malarskich artysty z Austrii – Kurta Zislera, we współpracy z 

Muzeum Etnograficznym – Oddział Muzeum Narodowego -  wystawę prac malarskich 

Łucji Radwan oraz wystawę prac fotograficznych Iwone Schmidt pt. „Żydowski Wiedeń”; 

zorganizowała spotkania z pisarzem Karl Markus Gauss – we współpracy z Wyższą 

Szkołą Filologiczną oraz spektakl teatralny według utworów Ingeborg Bachmann. 

Biblioteka była współorganizatorem XV już edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 

Wiedeńskiej (wraz z Fundacją dla Uniwersytetu) oraz VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu 

Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów (wraz z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli 

Języka Niemieckiego). Dla młodzieży szkolnej i studentów Biblioteka przeprowadziła 

szereg prezentacji Austrii,  Lichtensteinu i Szwajcarii i projekcje filmowe. Po raz pierwszy 

Biblioteka uczestniczyła w akcji „Österreich liest – Austria czyta” – imprezy organizowanej 

przez Büchereiverband Österreichs (Związek Bibliotek w Austrii).

W dniach 10-11 kwietnia D. Zminkowska uczestniczyła w konferencji naukowej w 

Poznaniu poświęconej współczesnej literaturze austriackiej; w dniach 10 – 18 września 

2008 r. była uczestnikiem międzynarodowej konferencji naukowej organizowanej na 

Ukrainie (Czerniowice i Lwów) przez Austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych Austrii 

poświęconej austriackim pisarzom pochodzącym z Galicji. W lipcu w naszej Bibliotece 

złożył wizytę nowy konsul generalny Austrii, Pan Christophe Ceska.

Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

W Bibliotece  pracują na pełnych etatach 2 osoby zatrudnione na stanowiskach kustoszy. 

Od września 2007 r. z powodu remontu budynku przy pl. Nankiera 2/3 Biblioteka mieści 

się tymczasowo w dawnych barakach Instytutu Informatyki przy ul. Przesmyckiego 20. Z 

powodu oddalenia od centrum i rozproszenia lektoratów po różnych instytutach w mieście 

zmniejszyły się znacznie wskaźniki korzystania z czytelni i wypożyczalni. Ograniczenia 

finansowe spowodowały mniejszą ilość zakupów książek i materiałów dydaktycznych. W 

tej sytuacji skupiono się głównie na pracach selekcyjnych, aby nie przewozić do 

wyremontowanych pomieszczeń książek nieprzydatnych. Przez cały rok sprawozdawczy 

trwało wyłączanie z księgozbioru i sporządzanie wykazów książek zdezaktualizowanych i 

nieużywanych; wyselekcjonowano ok. 3,5 tysiąca pozycji, pozostało jedynie sporządzenie 

protokołu selekcji. Również w ciągu całego roku trwało wykreślanie z inwentarzy ok. 6,5 

tys. pozycji spisanych z księgozbioru podczas poprzedniej selekcji. 
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Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta

Biblioteka CSNE im. W. Brandta
Do końca września 2008 r. roku w Bibliotece zatrudniona była jedna osoba 

na pełny etat i jedna na godziny zlecone. Od października brak pełnego 

etatu.  Biblioteką zajmują się dwie osoby na godziny zlecone. Warunki 

lokalowe pozostały bez zmian. Ze względu na odbywające się w Centrum 

zajęcia studentów programu Sokrates/Erasmus nieznacznie zwiększyła się 

liczba czytelników (studentom  została udostępniona  na specjalnych 

zasadach wydzielona część księgozbioru). Na przyszły rok planowane jest 

skontrum, następnie selekcja zbiorów.


