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I. Uwagi wstępne
W 2009 r., wzorem lat poprzednich, usprawniano już funkcjonujące bazy i
systemy, m.in. dokonano modyfikacji w Bazie Bibliografia publikacji pracowników
UWr, w Bazie Skontrum Starych Druków, w Bazie GAIKK (Georeferencyjna
Aplikacja

Inwentarzowo-Katalogowa

Kartografików)

Oddziału

Zbiorów

Kartograficznych, w Inwentarzu Oddziału Rękopisów, w Inwentarzu Mikrofilmów,
opracowano skrypty do ładowania nowych rekordów khw i wdrożono procedury
automatycznego ładowania rekordów khw z NUKATU do bazy BUWr., wykonano
aplikację internetową, pozwalającą na kontrolę złożonych zamówień do VIRTUi dla
Czytelni Zbiorów Specjalnych. Ponadto, kontynuowano prace wcześniej rozpoczęte
m.in. testowano kolejne zdigitalizowane katalogi kartkowe przygotowywane do
prezentacji w Internecie, tj.: Katalog grafiki Oddziału Zbiorów Graficznych, Katalog
dawnej Biblioteki Miejskiej – dzieła sztuki i portrety, a także Katalog alfabetyczny
BUWr, liczący ponad 2 mln kart, rozwiązywano końcowe problemy związane z
implementacją Inwentarza Wydawnictw Zwartych, uzupełniono pakiet e-learningu
BUWr.

o

uniwersalny,

anglojęzyczny

kurs

szkoleniowy

dla

studentów

zagranicznych. Wykonano też i oddano do użytku zupełnie nowe zadania m.in.
udostępniono w Internecie zdigitalizowany Katalog kartkowy czasopism Gabinetu
Śląsko-Łużyckiego, utworzono Bazę dubletów Oddziału Gromadzenia oraz Bazę
dubletów dla Oddziału Magazynów, wykonano aplikację internetową dla OIN,
pozwalającą na śledzenie zamówień służbowych na czasopisma.
Mając na uwadze zabezpieczenie i udostępnienie (także popularyzowanie)
cennych zbiorów Biblioteki - kontynuowano intensywne napełnianie i rozwijanie
Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego, która należy do najdynamiczniej
rozwijających się instytucjonalnych bibliotek cyfrowych w kraju. Z myślą o
studentach w oparciu o oprogramowanie dLibra uruchomiono w końcu roku eCzytelnię,

prezentującą

w

wersji

cyfrowej

na

wydzielonych

terminalach

komputerowych w obrębie Biblioteki - najbardziej poczytne materiały dydaktyczne.
Powstała też nowa witryna internetowa Biblioteki, zgodna z przyjętym
systemem

wizualizacji Uczelni i najnowszymi trendami w

tej dziedzinie.

Przygotowana i na bieżąco utrzymywana w trzech językach wykorzystuje system
rekomendacyjny
personalizacji.

i

pozwala

użytkownikowi

na

przeprowadzenie

procesu
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W rok 2009 Biblioteka Uniwersytecka, dzięki zmianom personalnym, mogła
zwiększyć

intensywność

i

repertuar

szkoleń

bibliotekarzy

z

bibliotek

specjalistycznych. Zaowocuje to w najbliższych latach pełniejszym włączaniem się
ich we wspólny zintegrowany system biblioteczny VIRTUA, wzrostem ich
samodzielności w dziedzinie komputerowego opracowania zbiorów oraz w
konsekwencji przyczyni się do zauważalnego powiększenia bazy lokalnej UWr. i
udziału bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego
w tworzeniu zasobów Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT.
W roku sprawozdawczym władze Uczelni dostrzegając dotychczasową
trudną sytuację budżetową Biblioteki i płacową jej personelu – zadbały o przyznanie
minimalnie wyższych, niż w latach poprzednich, środków finansowych dla Biblioteki
oraz aneksów do płac dla jej pracowników. Zabiegi te nieco złagodziły trudną
sytuację finansową jednostki oraz jej personelu. Biblioteka nadal podejmowała
jednak próby pozyskiwania środków pozabudżetowych poprzez realizację projektów
badawczo-rozwojowych (krajowych i międzynarodowych), które pozwalają jej
modernizować bazę sprzętową i w konsekwencji – rozwijać się.

II. Nowy gmach Biblioteki
W 2009 roku budowa nowego gmachu dla Biblioteki Uniwersyteckiej była
kontynuowana przez spółkę Skanska S.A. Dla zadania inwestycyjnego pn:
„Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Kardynała
Wyszyńskiego/Fryderyka Joliot Curie we Wrocławiu” wykonano roboty w
branżach: budowlanej, mechanicznej i elektrycznej, zgodnie z umową. Środki
finansowe przyznane na budowę w 2009 r. przez MNiSW w wysokości
18.662.000 PLN zostały wykorzystane w 100%.
Roboty wykonano w następującym zakresie:
Budowlane:
• roboty ziemne niezbędne do wykonania-zakończenia izolacji ścian
zewnętrznych przy powierzchni terenu z mat Voltex przy osiach Z i 20,
• roboty pokrywcze dachów polegające na ułożeniu izolacji wodoodpornej z
papy termozgrzewalnej, warstwy termoizolacyjnej i wykończeniu żwirkiem w
polach: 6-7 przy osi B; 5’-6 przy osi A; E-F/6-7; i V-Z/16/20,
• dokończenie wykładzin kamiennych z płyt z piaskowca elewacji w osiach
20, K i 1,
• wykładziny kamienne, z płyt z piaskowca, zewnętrzne sufitu i słupów w
podcieniu w polu H-K/1-5,
• żaluzje kamienne z kamienia piaskowca w poz. -3,90m przy osi 6-11/M,
• ściany i ścianki murowane na poz. -3,90m, ±0,00, +7,80m i +11,70,
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•

•

•
•
•
•

ścianki z płyt GK na rusztach metalowych z wypełnieniem wełną mineralną
– obudowa płytami GK podwójnie, obustronnie- na poz. ± 0,00, +3,90m,
+7,80m, +11,70m,
okładziny wewnętrzne ścian, pilastrów i słupów z płyt kamiennych z
piaskowca w pomieszczeniach: nr 3.06A na poz. +7,80m i nr 4.07 na poz.
+11,70m,
zamontowano drzwi, wykonano posadzki, otynkowano i 1x pomalowano
pomieszczenia butlowni na poz. -3,90m, ±0,00, +3,90m, +7,80 i +15,60m,
gładzie Caparol sufitów i malowanie sufitów farbami Caparol na poz. 3,90m, , ±0,00, +7,80 +11,60m i +15,60m,
tynki gipsowe w pomieszczeniach na poz. -3,90m, +7,80 +11,60m i
+15,60m,
tynki wapienne w pomieszczeniach na poz. -3,90m, ±0,00, +3,90m i
+7,80m,

Mechaniczne:
Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna
Zamontowano większość stelaży do montażu wyposażenia sanitarnego
węzłów sanitarnych na poszczególnych kondygnacjach wraz z rurociągami i
podejściami pod przybory sanitarne, wykonano większość pionów wodociągowych
wraz z armaturą odcinającą i regulacyjną, wykonano częściową izolację
zamontowanych rurociągów, wykonano większość pionów kanalizacyjnych,
rurociągów poziomych podstropowych i odpływów z urządzeń sanitarnych w
ściankach instalacyjnych, wzdłuż ścian i w bruzdach ściennych,
Instalacja kanalizacji deszczowej, grawitacyjna
Wykonano docelowe rurociągi kanalizacyjne podstropowe

i

piony

odwodnienia dziedzińca od miejsc lokalizacji docelowej wpustów WD-2 - WD-16 do
włączenia w istniejące przyłącza.
Instalacja kanalizacji deszczowej, podciśnieniowej
Zaizolowano większość wykonanych w poprzednich latach rurociągów
podciśnieniowej kanalizacji deszczowej systemu Geberit Pluvia.
Instalacja centralnego ogrzewania
W pomieszczeniach, w których wykonano niezbędne roboty budowlane
(wykończenie ścian), zamontowano grzejniki c.o. wraz z armaturą i wykonano
przewody zasilające od istniejących pionów c.o. Wyprowadzono większość
istniejących pionów do docelowego poziomu (kondygnacji). Wykonano częściowo
izolację istniejących pionów c.o. oraz odgałęzień zasilających grzejniki. Wykonano
część przewodów poziomych na poziomach -3,90 i -7.80 w celu umożliwienia
zasilania zamontowanych grzejników.
Instalacja hydrantowa
Wykonano fragment pierścienia instalacji hydrantowej w poziomie -7,80 oraz
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fragmenty instalacji w miejscach montażu okładzin kamiennych na ścianach.
Instalacja tryskaczowa
Na poziomie -7,80 wykonano pierwszy poziom ochrony tryskaczowej
(podstropowej) z wyłączeniem maszynowni wentylacyjnych, pompowni p. poż oraz
zewnętrznej klatki schodowej, 1-2/F-G.
Na poziomie -3,90 wykonano pierwszy poziom ochrony tryskaczowej
(podstropowej) z wyłączeniem holu wejściowego przy klatce schodowej S-4 oraz
holu windowego w osiach 10-11/F-G.
Na poziomie 0,00 wykonano pierwszy poziom ochrony tryskaczowej (podstropowej)
z wyłączeniem fragmentów instalacji w obszarach ograniczonych osiami 6-11/F-G,
4`-6/C-F, 2-4/B-C, 2-3/C-F, 3`-4/C-F (obszary betonu architektonicznego).
Na poziomie +3,90 wykonano pierwszy poziom ochrony tryskaczowej
(podstropowej) z wyłączeniem obszaru 2-3`/A-F, 2-3/F-G (obszary betonu
architektonicznego) oraz obszary w osiach 3`-4/A-F, 4-poza oś 5`/A-G (obszar
wykończony kamieniem) i korytarzach przy klatkach schodowych.
Na poziomie +7,80 rozpoczęto montaż instalacji tryskaczowej, wykonano pierwszy
poziom ochrony tryskaczowej (podstropowej) w obszarze pomieszczeń biurowych,
ograniczonym osiami 5-13/F-G.
Instalacja gaszenia gazami
Wykonano instalacje gaszenia gazem (wyposażenie części gaśniczej wraz z
kolektorami i armaturą) w pomieszczeniach central gazu gaśniczego na poziomach
od -3,90 do +15,60.
Instalacja dekompresji
Wykonano fragment instalacji dekompresji przy gaszeniu gazem w
pomieszczeniu centrali gazu gaśniczego na poziomie +7,80, poza tym fragmentem
nie wykonano żadnych robót związanych z instalacją dekompresji.
Instalacja ciepła technologicznego
Wykonano rurociąg magistralny DN 100 pomiędzy maszynowniami i w
maszynowni 02.16 na kondygnacji -7,80.
Elektryczne:
Ustawiono dwa transformatory po 1600kVA, rozdzielnię RSNkV 4-ro polową,
rozdzielnicę RGNN, baterie kondensatorów, rozdzielnice n.n. w szachtach
kablowych.
Ułożono drabiny kablowe, koryta kablowe w poz. -7,80m, -3,90m, 0,00, +3,90m,
+7,80m, kanały kablowe podpodłogowe w poziomach: 0,00, =3,90m, +7,80m,
+11,70m, i +15,60m. oraz kable SN między rozdzielnicą SN a transformatorami.
Wykonano oświetlenie zewnętrzne w zadaszeniu między osiami G-K, zadaszenia k/
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stacji transformatorowej oraz przy wejściu między osiami 12-13.
III. Finanse
Głównym źródłem finansowania Biblioteki pozostawał budżet Uczelni. W
2009 r. Biblioteka Uniwersytecka działała w warunkach samodzielności finansowej.
Środki, które otrzymała do dyspozycji w roku sprawozdawczym były po raz pierwszy
od 4 lat wyższe niż w roku poprzednim. Przy ich wydatkowaniu utrzymywana była
rygorystyczna dyscyplina finansowa.
W roku sprawozdawczym 2009 Bibliotece została przyznana dotacja
MNiSW (wraz ze środkami na pokrycie deficytu) w wysokości 8.822.000 PLN (w
roku 2008 było to 8.208.400 PLN, a w 2007 - 8.430.500 PLN), w tym limit
wynagrodzeń osobowych stanowił kwotę 6.602.200 PLN (bez pochodnych) (w roku
2008 limit wynagrodzeń wyniósł odpowiednio 6.500.700 PLN, a w 2007 - 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.
Biblioteka Uniwersytecka pozyskiwała także środki we własnym zakresie, ze
źródeł pozabudżetowych, składając wnioski aplikacyjne na realizację projektów.
W roku sprawozdawczym 2009 kontynuowano realizację kilku projektów, w tym:
projektu badawczo-rozwojowego Śląskie Archiwum Ikonograficzne, europejskiego
projektu ENRICH (European Networking Resources and Information concerning
Cultural Heritage), projektu badawczo-rozwojowego Interaktywna, multimedialna
bibliografia Śląska. Cz. 1. Stare druki, druki zwarte XIX w. ze zbiorów Gabinetu
Śląsko-Łużyckiego
Biblioteki Uniwersyteckie, projektu Biblioteka byłego
Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą (1506-1811) - opracowanie i digitalizacja
zbiorów zachowanych we Wrocławiu, projektu: Rękopisy muzyczne ze zbiorów
Uniwersytetu Wrocławskiego i Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (gromadzone do
1945 r.) – projekt scalenia informacji o rozproszonej kolekcji na poziomie katalogów
oraz rozpoczęto (lipiec 2009 r.) realizację 3 - letniego projektu badawczorozwojowego „Ornamenta Poloniae Mediaevalia” Sztuka średniowieczna na
ziemiach polskich.
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 2009 r. wyniosła 451.734 PLN (w 2008 r. - 412.397 PLN ).
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IV. Organizacja i kadry
W roku sprawozdawczym wprowadzono w strukturze Biblioteki kilka zmian.
W styczniu, na mocy Zarządzenia Nr 4/2009 Rektora UWr z dn. 29 stycznia 2009 r.,
został utworzony Oddział Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego.
Działalność Oddziału była finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w ramach trzech projektów badawczo - rozwojowych: Śląskie Archiwum
Ikonograficzne,

Interaktywna

multimedialna

bibliografia

Śląska,

„Ornamenta

Poloniae Mediaevalia” Sztuka średniowieczna na ziemiach polskich.
W październiku do systemu biblioteczno-informacyjnego UWr włączono Bibliotekę
im. Jana Czekanowskiego, na mocy umowy użyczenia (na 5 lat), podpisanej przez
Uczelnię z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym.
Ponadto, w roku 2009 dokonane zostały zmiany na stanowiskach kierowniczych. W
końcu października odwołano z funkcji kierownika Oddziału Magazynów i
Konserwacji Zbiorów mgr. Andrzeja Romańskiego, a od stycznia 2010 powierzono
tę funkcję mgr Renacie Nowak. Funkcję kierownika Oddziału Opracowania
Wydawnictw Zwartych powierzono mgr Ewie Ścięgosz w miejsce odwołanej mgr
Danuty Liszkowskiej-Solnickiej. Funkcję kierownika Sekcji I tego Oddziału objęła
mgr Hanna Błochowiak w miejsce odwołanej mgr Barbary Kowal, a funkcję
kierownika Sekcji II – w miejsce mgr Ewy Ścięgosz – powierzono mgr Jolancie
Domańskiej. W Oddziale Informacji Naukowej funkcję kierownika Sekcji Prac
Bibliograficzno - Dokumentacyjnych powierzono mgr Aleksandrze Zawadzkiej – w
miejsce odwołanej mgr Teresy Haliniak.
W okresie sprawozdawczym fluktuacja kadry w BUWr objęła łącznie 24
osoby (9 odeszło z pracy, 15 osób zatrudniono) i kształtowała się na poziomie
10,6%. W sumie w Bibliotece Uniwersyteckiej w końcu grudnia 2009 r.
zatrudnionych było 226 osób (w tym 3 osoby na niepełnych etatach). Wśród
zatrudnionych – 158 osób to kobiety (70 %), a 68 osób - mężczyźni (30%).
Struktura wykształcenia kadry wykazuje, że podobnie jak w roku ubiegłym
- 156 osób (czyli 70% wszystkich zatrudnionych) ma ukończone studia wyższe (w
tym 10 osób także studia podyplomowe, a 10 osób posiada stopień doktora), zaś 59
osób (czyli 26,1%) posiada wykształcenie średnie - w tym 7 osób ma ukończone
bibliotekarskie studium pomaturalne, 6 osób (czyli 2,6 %) legitymuje się
wykształceniem zawodowym i 3 osoby (1,3 %) podstawowym. Wśród wszystkich
zatrudnionych: 190 osób to pracownicy służby bibliotecznej (w tym 10 bibliotekarzy
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dyplomowanych), 27 - pracownicy inżynieryjno-techniczni, 9 - pracownicy
administracyjni.
Absencja chorobowa w BUWr w roku 2009 wyniosła 3.084 dni. Wskaźnik
absencji (przy 52.208 dniach roboczych) wyniósł 5,9 %. W roku 2008 absencja
chorobowa wynosiła 2.837 dni (nominalny czas pracy 55.722 dni), co dało wskaźnik
na poziomie 5 %.
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 – przyjęto dwóch - do Gabinetu ŚląskoŁużyckiego i do Oddziału Zbiorów Kartograficznych.
W okresie sprawozdawczym płace uległy nieznacznej poprawie. Wpłynęła na to
podwyżka pensji dla wszystkich pracowników Biblioteki w wysokości 134 PLN brutto
oraz niewielkie podwyżki uznaniowe dokonane 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. 3.020 PLN, w pozostałych grupach bibliotekarzy (kustosz, starszy bibliotekarz,
bibliotekarz, młodszy bibliotekarz) – 1.642 PLN, w grupie pracowników inżynieryjno
- technicznych -1.655 PLN, natomiast wśród pracowników administracyjnych -1.622
PLN. Ze względu na zaniżone płace - przez cały rok kalendarzowy 2009 wszyscy
pracownicy

BUWr

korzystali

z

aneksów

w

wysokości

100

PLN/miesiąc,

przyznanych przez JM Rektora z rezerwy rektorskiej.
Jak co roku, dyrekcja Biblioteki złożyła wnioski (na podstawie opinii
kierowników) o przyznanie zasłużonym pracownikom odznaczeń państwowych.
Medalem Komisji Edukacji Narodowej została odznaczona Iwona Bińkowska. Medal
Złoty za Długoletnią Służbę otrzymały: Ewa Gajer i Grażyna Jadziak, Medal Srebrny
za Długoletnią Służbę -

Ewa Biłyk - Turowicz, Hanna Błochowiak, Hanna

Pacholska, Monika Stańczyk i Katarzyna Wydra, Medal Brązowy za Długoletnią
Służbę – Jan Woronczak. Ponadto, Grażyna Piotrowicz oraz Iwona Bińkowska, w
uznaniu zasług dla Muzeum Miejskiego Wrocławia, otrzymały Medale „1000 lat
Wrocławia”.
Rektorskie nagrody II stopnia za osiągnięcia zawodowe otrzymało 118 (w 2008 r.
– 89) osób oraz 9 (w 2008 r. - 8) bibliotekarzy dyplomowanych.
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V. Obsługa administracyjno - gospodarcza
W roku 2009 wysłano przesyłki pocztowe (monity o zwrot książek, wysyłka
wydawnictw w ramach wymiany krajowej i zagranicznej oraz wypożyczania
międzybibliotecznego) na łączną kwotę 112.867 PLN (w roku ubiegłym kwota ta
wyniosła 133.580 PLN).
W zbiorach specjalnych wyremontowano pomieszczenie magazynowe, w
którym ustawiono nowe szafy i regały na zbiory. Przemieszczono magazyn
tektur. W magazynie zbiorów kartograficznych odgrzybiono jedną ścianę.

VI. Gromadzenie
W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bazie GROMADZENIE 33.951
wol. wydawnictw zwartych (w 2008 r. – 35.197) i 7.509 jednostek wydawnictw
ciągłych

(w

2008

r.

–

7.491)

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 24.579 (w r. 2007 - 23.693) wol. książek i 2.310 (w r. 2008 – 2.444)
jednostek czasopism. Do bibliotek pozostałych jednostek organizacyjnych UWr
przekazano (po uzgodnieniu z bibliotekarzami) 660 wol. książek (w r. 2008 - 613) i
1. 264 jednostki czasopism (w r. 2008 - 1.356 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 55.542 wol. (mniej o 3.702 wol. niż w roku poprzednim, czyli spadek o
6,3%), w tym do Biblioteki Uniwersyteckiej wpłynęło 24.399 wol. książek i 5.373 wol.
czasopism (razem 29.772 wol.; o 1.874 wol. więcej niż w roku poprzednim). Do
bibliotek specjalistycznych przyjęto 20.533 wol. książek, 5.677 wol. czasopism
(razem 26.210 wol.; o 1.388 wol. mniej niż w roku poprzednim). We wszystkich
bibliotekach Uniwersytetu księgozbiory na koniec 2009 r. obejmowały łącznie
3.845.045 wol./jedn., w tym 2.237.914 - w Bibliotece Uniwersyteckiej i 1.607.131 w
bibliotekach specjalistycznych.

W stosunku do r. 2008 zmieniła się wielkość

opracowanych zbiorów specjalnych BU: z 377.983 wol./jedn. na 302.097 wol./jedn.
(klocki wydawnicze) – ponieważ w poprzednim roku wielkość zbioru starych druków
podano według ilości dzieł, a nie w woluminach.

12

Wydatki ogółem na zakup księgozbiorów w 2008 r. wyniosły 2.624.484
PLN, (w 2008 r. 3.171.883 PLN) – spadek o 17,3%. Jak co roku zdecydowana
większość

środków 2.135.760

PLN,

czyli 71,1%

ogólnych

wydatków na

księgozbiory (w roku poprzednim ponad 83%), została przeznaczona na potrzeby
bibliotek specjalistycznych.
Od lat utrzymuje się wyraźna tendencja spadkowa funduszy przeznaczonych na
zaopatrywanie księgozbiorów w nowości wydawnicze. Należy jednak podkreślić, że
utrzymuje się tendencja wzrostowa funduszy przeznaczonych przez jednostki
Uczelni na abonowanie serwisów czasopism elektronicznych: w 2007 r. –
1.195.088, w 2008 r. – 1.309.376 PLN, w 2009 r. 1.808.355 PLN
W Bibliotece Uniwersyteckiej odnotowano wpływ druków zwartych i ciągłych
z egzemplarza obowiązkowego na poziomie zbliżonym do 2008 r. (wzrost
zaledwie o 346 wol./jedn.) (w r. 2008 w stosunku do 2007 r. – wzrost o 1.771
wol./jedn.), natomiast ilość z kupna wydawnictw krajowych i zagranicznych
zwiększyła się o się o 743 wol./jedn. (w r. 2008 w stosunku do 2007 r. - o 342
wol./jedn.)
W obrębie wymiany zagranicznej utrzymany został korzystny bilans w ujęciu
wartościowym. Wartość materiałów otrzymanych (1.107 wol. wydawnictw zwartych
oraz 273 jednostki wydawnictw ciągłych) wyceniona została na 278.166 PLN (w
2008 r. – 199.534 PLN), natomiast wartość materiałów wysłanych (5.871 wol.
wydawnictw zwartych i ciągłych) na kwotę 124.573 PLN (w 2008 r. – 122.864 PLN).
W ramach wymiany zagranicznej prowadzonej przez Bibliotekę Uniwersytecką do
bibliotek specjalistycznych przekazano 373 wol. książek na kwotę 81.825 PLN oraz
127 tytułów czasopism o wartości 50.970 PLN.
Zwiększyło się kupno antykwaryczne. Wydatkowano 117.368 PLN, w tym
99. 368 PLN z budżetu BUWr

(w 2008 r. – 78.601

PLN) oraz 18.000 PLN,

pochodzące z dotacji celowej (darowizna firmy Dachbud z 2004 r.) na zakup
wydawnictw do zbiorów BUWr.
Gospodarka drukami zbędnymi i dubletami. Z 13.760 wol./jedn. dubletów i
druków zbędnych - do bibliotek specjalistycznych UWr przekazano 1.084 wol./jedn.,
a 12.676 wol./jedn. (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
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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. 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”.
W Oddziale Starych Druków do księgozbioru podstawowego opracowano i
włączono 2 nabytki. Kolekcję

starodruków śląskich powiększono

o "Pietas

quotidiana" – zbiór modlitw z wrocławskiej Drukarni Akademickiej z 1736 r. Drugim
nabytkiem jest kodeks z XVIII w. "Historiae biblicae veteris et novi" = " Biblische
Geschichte, des Alten und Neuen Testaments“

zawierający miedziorytowe

ilustracje do Biblii, wydane przez Josepha & Johanna Klauber, rytowane przez
Catharinę Klauber. W toku opracowywania klocków wydawniczych zarejestrowano
89 nowych tytułów. Stan zbiorów Oddziału Starych Druków wynosi obecnie
316.649 dzieł. Do księgozbioru podręcznego włączono 218 wol. (w tym 165 wol.
przejętych z Oddziału Bibliologicznego).
Do zbiorów Oddziału Rękopisów włączono 2 jedn. rękopiśmienne.
Pierwszą z nich stanowią materiały dotyczące Eustachego Gaberle, wybitnego
organizatora i teoretyka bibliotekarstwa, dyrektora

Biblioteki Uniwersytetu Jana

Kazimierza we Lwowie. Przekazał je w darze syn - Edward Gaberle.
Drugą jest odzyskany średniowieczny mszał pochodzący z dawnej Biblioteki
Miejskiej (M 1138). Mszał ten był wystawiony na aukcji w domu aukcyjnym
Bloomsbury w Nowym Jorku. Odzyskany, w rezultacie działań polskich służb
dyplomatycznych, 2. grudnia 2009 r. został przekazany przez Ministra Spraw
Zagranicznych Rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Dyrektorowi Biblioteki
Uniwersyteckiej.
Stan zbiorów Oddziału Rękopisów wynosi obecnie 12.583 wol./jedn. Do
księgozbioru podręcznego włączono 122 wol. wydawnictw zwartych i 7 wol.
czasopism.
Zasoby w Oddziale Zbiorów Graficznych powiększyły się o 368 jedn.
(grafiki, fotografie, pocztówki). W większości są to zakupy antykwaryczne oraz
pojedyncze dary krajowe. Nabytki uzupełniają źródła ikonograficzne Śląska i Łużyc,
powiększają kolekcję portretów i kolekcję dzieł twórców śląskich i ze Śląskiem
związanych. Stan zbiorów Oddziału wynosi obecnie 62.556 wol./jedn. Do
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księgozbioru specjalistycznego włączono 1.171 wol. wydawnictw zwartych i 111
wol. czasopism.
W Oddziale Zbiorów Muzycznych przyjęto 117 wol. nut. Stan zbiorów
wynosi 46.386 wol./jedn. Do księgozbioru specjalistycznego przyjęto 192 wol.
wydawnictw zwartych i 227 numerów czasopism dla 78 tytułów.
W Oddziale Zbiorów Kartograficznych przyjęto do zbiorów 682 jedn. Stan
zbiorów

specjalnych

Oddziału

wynosi

15.760

wol./jedn.

Do

księgozbioru

podręcznego włączono 65 wol.
W związku z
kontynuowano

prace

planowaną przeprowadzką do nowego budynku BUWr
nad

reorganizacją

księgozbiorów

podręcznych

i

specjalistycznych oddziałów zbiorów specjalnych. Dokonywano selekcji wydawnictw
i przekazywania zbiorów do magazynu głównego lub innych oddziałów –
przekazano 3.698 wol.
Do księgozbioru Oddziału Bibliologicznego przyjęto 44 wol. druków
zwartych, 30 wol. czasopism oraz 104 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 2.407
wol. książek i czasopism. Stan księgozbioru Oddziału Bibliologicznego liczył 20.316
wol. wydawnictw zwartych, 18 CD, oraz 491 wol. czasopism. Zbiór dokumentów
życia społecznego wynosił 1.744 jednostki.
W Gabinecie Śląsko-Łużyckim zbiory wzrosły o 1.224 wol. wydawnictw
zwartych,

898 wol. czasopism, 12 płyt CD. Stan zbiorów na koniec 2009 roku

wynosił 47.671 wol. wydawnictw zwartych, 60.592 wol. czasopism, 9.399 wol.
„Wratislaviana” (zbiór zamknięty) oraz 105 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 3.583 wol. (w r. 2008 – 4.742 wol.) i wyłączono 2.996 wol. (w 2008 r. –
2.221 wol.) dubletów. Skatalogowano 2.728 dzieła w 3.001 wol.( w 2008 r. - 2.639
dz. w 2.708 wol.) – w tym w ramach melioracji katalogu alfabetycznego
przekatalogowano 24 dzieła w 58 wol. (w 2008 r. - 265 dzieł w 481 wol.). Napisano
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5.688 kart katalogowych (w 2008 r. – 5.159 kart). Sklasyfikowano 102 dzieła (w
2008 r. - 71 dzieł) i włączono 239 kart (w 2008 r. - 185 kart) do katalogu
systematycznego.

Zinwentaryzowano

4.030

dzieł

(2.781)

ze

zbiorów

zabezpieczonych oraz 84 (27) wol. dopisów do wydawnictw wielotomowych. Do
opracowania pozostało 2.018 wol. przechowywanych w Sekcji Opracowania
Zbiorów Zabezpieczonych i ok. 4.000 wol. znajdujących się w Oddziale Magazynów
i Konserwacji Zbiorów.
Zbiory nowe były katalogowane komputerowo, w programie VIRTUA. W
sumie skatalogowano wydawnictw zwartych

34.991 (36.201)

dzieł w 35.992

(38.792) wol., w tym w opracowaniu centralnym dla bibliotek specjalistycznych
11.487 (14.013) dzieł w 11.737 (15.631) wol. oraz 2.701 (2.768) tytułów czasopism
w 5.573 (5.561) wol. - w tym 154 nowych tytułów.
opracowania skatalogowano o 1.277

Łącznie w obu oddziałach

dzieł/tytułów mniej (spadek o 3,3%) w

stosunku do roku 2008. Do ksiąg inwentarzowych wpisano 32.957 dzieł w 35.362
wol. oraz 2.665 tytułów czasopism w 5.373 wol.
Oddziały opracowania skupiały uwagę przede wszystkim na powiększaniu
bazy komputerowej. W roku sprawozdawczym baza komputerowa powiększyła się
o 30.288 rekordów bibliograficznych (w 2008 r. o 29.720). Nastąpił niewielki wzrost
o 1,9%. W programie VIRTUA wprowadzono i skopiowano razem 30.288 rekordów
bibliograficznych, w tym dla książek i dokumentów nieksiążkowych 29.812, z
czego w bibliotece głównej 26.828 rekordów (dla książek własnych i bibliotek
specjalistycznych objętych centralnym opracowaniem) oraz 2.984 rekordy w
bibliotekach specjalistycznych (Prawa i Chemii). Dla wydawnictw ciągłych
utworzono 476 rekordów bibliograficznych (w 2008 r. – 380), dla których utworzono
417 rekordów zasobu (w 2008 r. – 370 rekordów zasobu).
Na koniec roku 2009 w katalogu komputerowym BUWr znajdowało się 8.226
rekordów bibliograficznych dla tytułów wydawnictw ciągłych w ilości 10.597
rekordów zasobu (w 2008 r. było 10.180 tytułów wydawnictw ciągłych z pełnymi
zasobami) - nastąpił niewielki wzrost o ok. 4%.
W wyniku prac nad komputerowym opracowaniem zbiorów do bazy NUKAT
wprowadzono 43.414 (66.843) rekordy do kartoteki haseł wzorcowych,
tworzonych w oddziałach: Opracowania Wydawnictw Zwartych, Opracowania
Wydawnictw Ciągłych i Opracowania Rzeczowego oraz w oddziałach zbiorów
specjalnych.
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Stan własnych baz komputerowych na koniec roku 2009 przedstawia się następująco:

Rekordy

Przybyło w latach
1996-2007

2008

Razem
2009

Bibliograficzne

234.605

29.720

30.288

321.251

KHW

392.803

66.843

43.414

508.365

Zasobu

198.719

579

1.144

11.685

Egzemplarza

548.302

54.577

55.422

662.327

Czytelników

70.352

10.013

15.321

85.852

8.551

1.374

403

8.989

Program PIKADO/Kallisto
•

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 (bibliograficznych i khw) wprowadzonych do bazy w godzinach
pracy 23,2% stanowią rekordy oryginalne (autorskie), a 76,8% - rekordy kopiowane
z innych baz. W 2009 r. zmodyfikowano ok.7.500 rekordów już istniejących w
bazie.
Oprócz centralnego opracowania dla 29 bibliotek specjalistycznych
prowadzonego w Bibliotece Uniwersyteckiej, wyraźnie uwidoczniają się efekty prac
niektórych bibliotek, zwłaszcza w zakresie tworzenia rekordów egzemplarza
(15.712 rekordy), a w bibliotekach: Wydziału Prawa i Wydziału Chemii również
rekordów bibliograficznych (w sumie 4.252 rekordy). Biblioteki te samodzielnie
wprowadzają rekordy i kopiują z innych baz. W 2009 r. utworzono razem 55.422
rekordy egzemplarza, w tym: w Oddziale Opracowania Wydawnictw Zwartych dla
biblioteki głównej 26.783 rekordy i 27.951 rekordów dla bibliotek specjalistycznych,
w Oddziale Opracowania Wydawnictw Ciągłych – 644. Cztery biblioteki
specjalistyczne (Wydziałów: Prawa i Nauk Społecznych, Instytutów: Pedagogiki i
Filologii Polskiej) – po przeszkoleniu w Oddziale Opracowania Wydawnictw
Ciągłych tworzyły samodzielnie rekordy zasobów (798) dla czasopism.
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 opracowano w języku KABA 23.397 (w
tym 23.263 dzieła przyjęte do Oddziału w 2009 r.), kopiując hasła lub je tworząc.
Utworzono 7.548 haseł autorskich. W KBK opracowano 14.789 książek. Łącznie w
latach 2004-2009 opracowano w KBK 147.408 woluminów.
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W 2009 r. do katalogów: alfabetycznego, systematycznego i
centralnego, włączono łącznie 15.659 kart katalogowych (w 2008 – 14.879). W
kwietniu 2008 r. rozpoczęto digitalizację głównego katalogu alfabetycznego. W
katalogu alfabetycznym zeskanowano karty do haseł Lycz-Lz (następnych 485
skrzynek katalogowych). Wykonano też skanowanie uzupełniające
do
zdigitalizowanego katalogu włączono obrazy 2.963 kart w przedziale haseł od A do
L.
Kontynuowano prace nad uporządkowaniem i uaktualnieniem katalogu
rzeczowego. Włączono 1.563 karty, przepisano i wymieniono 324.
W oddziałach zbiorów specjalnych „Na Piasku“ materiały biblioteczne
uzupełniające księgozbiory specjalistyczne i księgozbiory podręczne opracowywane
są w oddziałach BUWr przy ul. Szajnochy (nowości – komputerowo, zbiory
zabezpieczone

–

metodą

tradycyjną).

Katalogi

kartkowe

księgozbiorów

specjalistycznych kontynuowane są w Oddziale Zbiorów Graficznych oraz w
Oddziale Zbiorów Muzycznych. Oba oddziały prowadzą

też własne katalogi

systematyczne gromadzonych książek i czasopism. W 2009 r. decyzję o
zamknięciu kartkowych katalogów księgozbioru podręcznego (z wyłączeniem
katalogu topograficznego) podjęto w Oddziale Rękopisów. Księgozbiory podręczne
w oddziałach zbiorów w 2009 r. charakteryzują się wyższym niż w ubiegłych latach
przyrostem zbiorów, ponieważ dołączono do nich materiały przejęte z Oddziału
Bibliologicznego. Sporo operacji wyłączania kart z katalogów kartkowych związane
było z selekcją książek i czasopism w następujących oddziałach: Oddziale
Bibliologicznym, Oddziale Zbiorów Graficznych, Oddziale Zbiorów Muzycznych
(przekazywano materiały do zbiorów ogólnych i do innych oddziałów „Na Piasku”).
W sumie w 2009 r. do katalogów kartkowych włączono kart katalogowych: 7.555 (w
2008 r.: 6.425), wyłączono kart: 2.178, a 2.650 kart - zmeliorowano.
Opracowanie zbiorów specjalnych prowadzono na miejscu. Na opracowanie
zbiorów specjalnych składały się następujące prace: opracowanie zbiorów w
programach VIRTUA, MAK, Kallisto (d. Pikado), dLibra, MASTER, opracowanie
zbiorów metodą tradycyjną oraz napełnianie komputerowych inwentarzy (Oddział
Rękopisów, Oddział Starych Druków, Oddział Zbiorów Kartograficznych, Oddział
Zbiorów Graficznych). W katalogu online BUWr (w systemie VIRTUA) oprócz dwóch
wcześniej wyodrębnionych kolekcji specjalnych, obejmujących nuty (stan na 31.XII.
2009 -1.537 rekordów) i mapy (641 rekordów) - w 2009 r. wydzielona została nowa
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kolekcja – stare druki (673 rekordy).
W Oddziale Rękopisów kontynuowano napełnianie

komputerowego

inwentarza. Sporządzono 281 nowych opisów (w 2008 r.: 187),

20 rekordów

zmodyfikowano, 260 rekordów zindeksowano a 1.019 - zmodyfikowano według
nowych haseł. Na koniec 2009 r. inwentarz liczy 2.105 rekordów (rękopisy dawnej
Biblioteki Uniwersyteckiej do sygn. I Q 390), co stanowi blisko 1/5 całego zbioru.
Kolejną partię inwentarza przygotowano do druku. Inwentarz drukowany na koniec
2009 r. liczy 1.668 pozycji.
W ramach prac nad inwentarzem ze zbioru fragmentów wyodrębniono alegaty,
pochodzące z zachowanych rękopisów i po uzupełnieniu dla nich rekordów
inwentarzowych przeniesiono je z sygnatur akcesyjnych na historyczne. Ponadto, w
ramach prac porządkowych prowadzonych w zbiorze rękopisów zlikwidowano
część sztucznego tworu tzw. zbioru B-2 (jest to zbiór korespondencji pochodzącej z
różnych proweniencyjnie zbiorów), wyłączając z niego listy posiadające historyczne
sygnatury i przenosząc je z powrotem na nie. Indeks Akcesji - dostępny online uzupełniono o 715 rekordów (w tym 710 rekordów dla 5 pudeł korespondencji).
Opracowanie zbioru tzw. rozsypów (582 poz. inwentarza rozsypów), po wstępnej
analizie dokumentacji archiwalnej - akt związanych z rewindykacją, wymaga dalszej
szczegółowej

konfrontacji

wyników

rozpoznania

z

zapisami

w

księdze

inwentarzowej.
Do bazy Manuscriptorium, według założeń projektu MASTER, wprowadzono 143
opisy rękopisów (w 2008 r.: 200).
Do Biblioteki Cyfrowej wykonano 425 opisów w ramach projektu ENRICH.
W Oddziale Starych Druków w 2009 r. rozpoczęto opracowanie starych druków do
katalogu online. Pracownicy Sekcji Opracowania odbyli szkolenie teoretyczne i
praktyczne i od lutego rozpoczęli nowy sposób opracowywania zbiorów. Od połowy
maja kierownik Sekcji otrzymał uprawnienia do korekty i zatwierdzania rekordów.
Po uzgodnieniu procedury formalnej rozpoczęto również w maju wypełnianie pól
lokalnych w rekordach skopiowanych do katalogu VIRTUA.

W ciągu roku

sprawozdawczego katalogowano druki z XVI wieku. Jest to materiał o dużym
stopniu trudności do opracowania. W większości przypadków opracowanie
wymagało tworzenia dużej ilości rekordów haseł wzorcowych (khw). Czasochłonne
jest

także

uzupełnianie

informacji

w

polach

lokalnych

(odczytywanie

rękopiśmiennych not własnościowych, identyfikacja właścicieli). Skatalogowano 673
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druki wraz z wpisaniem do ich rekordów danych proweniencyjnych.
Kontynuowano napełnianie baz w programie MAK. Dostępne w Internecie bazy
mikrofilmów starych druków uzupełniono o 121 rekordów.

Bazy robocze

kontynuowane w Oddziale powiększono o 1.095 rekordów (w tym najwięcej
rekordów przybyło do bazy pomocniczej służącej do prowadzenia kontroli zbiorów –
803 rekordy oraz do bazy rejestrującej mikrofilmy zabezpieczające – 184 rekordy).
Komputerowy inwentarz uzupełniono o 14.574 rekordy (w 2008 r.: 32.313). Aktualnie
inwentarz obejmuje 162.459 sygnatur.
Opracowanie zbioru objętego tzw. sygnaturami zerówkowymi (48.244 wol.) polega
na hasłowaniu i alfabetycznym szeregowaniu kart. Po sporządzaniu listy sygnatur
zerówkowych

i

przeprowadzeniu

przeprowadzono do sygnatury 033902)
„zerówek”

wewnętrznego

skontrum

(skontrum

nadano hasła i włączono do katalogu

15.979 kart (w 2008 r.: 7.871). Do opracowania, ze zbioru liczącego

48.244 dzieł, pozostało jeszcze 24.394 dzieł. Częstą praktyką jest tu scalanie
rozbitych po wojnie sygnatur oraz identyfikowanie druków zdefektowanych (bez karty
tytułowej).
Do Biblioteki Cyfrowej UWr sporządzono w DublinCore opisy dla 241 dzieł (w tym
190 – w ramach projektu ENRICH).
W Oddziale Zbiorów Graficznych zinwentaryzowano 368 jednostek.
Opracowano wstępny projekt elektronicznego inwentarza grafiki oraz testowano
elektroniczny inwentarz pocztówek. Meliorowano kartkowy katalog grafiki i jego
wersję zdigitalizowaną oraz zdigitalizowany katalog kartkowy dawnej Biblioteki
Miejskiej. Do indeksu komputerowego portretu śląskiego wprowadzono 420 wpisów
(w tym 10 opisów pełnych). Do Biblioteki Cyfrowej UWr opracowano 333 jedn. w
systemie DublinCore.
W Oddziale Zbiorów Muzycznych do inwentarza wpisano 705 dzieł (nuty
nowe i rękopiśmienne). Do katalogu komputerowego BUWr wprowadzono rekordy
bibliograficzne, rekordy egzemplarza i rekordy khw dla 528 druków muzycznych. W
połączeniu z rekordami wprowadzonymi w poprzednich latach daje to ogólną sumę
1.537 opisów. Opracowanie rękopisów muzycznych, których opisy wprowadzane są
do międzynarodowej bazy rękopisów muzycznych RISM do końca marca
prowadzono w programie Pikado, a od maja - w programie Kallisto. Opracowano 176
rękopisów muzycznych, sporządzając 403 rekordy. Na koniec roku 2009 całkowita
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liczba rekordów rękopisów muzycznych z naszej Biblioteki, wprowadzonych do
programu Pikado/Kallisto, wynosiła 8.989 dla 2.047 rękopisów. Do Biblioteki Cyfrowej
wprowadzono 131 opisów (w tym 96 – w ramach projektu ENRICH).
Do

katalogów tradycyjnych (nut nowych, druków zwartych, rękopisów

muzycznych,

czasopism)

oraz

kartotek

(mikrofilmów,

dubletów,

kserokopii,

wydawców, autografów itp.) włączono 1.428 kart katalogowych.
Kontynuowano prace nad melioracją katalogu alfabetycznego i systematycznego nut
nowych - w celu zdigitalizowania i udostępnienia w Internecie.
W

Oddziale

Zbiorów

Kartograficznych

wprowadzono

do

katalogu

komputerowego rekordy bibliograficzne, rekordy egzemplarza i rekordy khw dla
448 dokumentów kartograficznych. Do bazy katalogowo-inwentarzowej (GAIKKGeoreferencyjna Aplikacja Inwentarzowo-Katalogowa Kartografików) wprowadzono
2.618 rekordów. Stan bazy – 7.359 rekordów. Od lipca w bazie rejestruje się także
ewidencję czytelników i ewidencję ruchu magazynowego. Do Biblioteki Cyfrowej
sporządzono w formacie DublinCore 90 opisów.
W Gabinecie Śląsko-Łużyckim prowadzono bieżącą kontrolę jakości i stanu
kart katalogowych we wszystkich katalogach GŚŁ. Ponadto, przygotowano do
Biblioteki Cyfrowej UWr 431 opisów (w tym 162 opisy w ramach projektu ENRICH).
Do Sekcji Opracowania Zbiorów Zabezpieczonych przekazano 1.410 wol.
przedwojennych dysertacji. Porządkowano dublety umieszczone w magazynie GŚŁ
i

magazynie

porządkowano

Oddziału
zbiór

Bibliologicznego

dokumentów

(praca

życia

kontynuowana),

społecznego.

a

Przystąpiono

także
do

sporządzenia instrukcji opracowywania DŻS-ów.
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 36 dzieł i włączono
do katalogu systematycznego wydawnictw zwartych 119 kart, do katalogu
alfabetycznego wydawnictw zwartych włączono 85 kart, do inwentarza kartkowego
włączono 38 kart, sporządzono 46 dopisów, na 1.406 kartach zmieniono
skierowania. Łącznie do wszystkich katalogów wewnętrznych włączono 651 kart,
usunięto – 369, 2.066 kart zmeliorowano. Opracowano 107 jednostek do kartoteki
DŻS-ów . Do Biblioteki Cyfrowej UWr wprowadzono 8 opisów.
W Oddziale Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego, w
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ramach projektu Interaktywna multimedialna bibliografia Śląska, opracowano 399
druków XIX-wiecznych z kolekcji Wratislavianów (tzw. Y), tworząc dla nich komplet
rekordów: bibliograficzny, khw, egzemplarza, jhp KABA.

VIII. Udostępnianie
Z czytelni głównej skorzystało 34.742 czytelników (mniej o 1.458
czytelników niż w 2008 r.; spadek o 4,1 %), wśród których tradycyjnie najliczniejszą
grupę stanowili studenci UWr (19.803 czyli 57 %) i pracownicy naukowi UWr (4.514,
czyli 12,9%). Udostępniono 197.580 wol. (więcej o 2.727 wol. w stosunku do roku
2008; wzrost o 1,3%) wydawnictw zwartych i ciągłych. 54,2% zbiorów udostępniono
na podstawie rewersów elektronicznych.
W czytelni czasopism bieżących zarejestrowano 3.049 użytkowników (o
381 mniej niż w 2008 r.; spadek o 12,2%), którym udostępniono 43.328 jedn.
czasopism bieżących (mniej o 7.919 jedn..; spadek o 26,6%). Z czytelni korzystali
studenci

i

pracownicy

niepublicznych)

i

wielu

prawie

wszystkich

dolnośląskich.

uczelni

Biblioteka

wrocławskich

Uniwersytecka

(także

otrzymuje

egzemplarz obowiązkowy i udostępnia bieżące czasopisma niemalże ze wszystkich
dziedzin nauki (860 tytułów w 3.200 jedn.).
W wypożyczalni miejscowej wypożyczono 204.457 wol. (mniej o 4.418 wol.
niż w roku ubiegłym; spadek o 2,2%), w tym studentom Uniwersytetu
Wrocławskiego

–

152.304

wol.

czyli

74,5%.

Pracownikom

Uniwersytetu

wypożyczono 20.502 wol. czyli 10% . Wśród książek wypożyczonych 92,9 % (w
2008 r. – 88,6 %) stanowiły książki znajdujące się w bazie komputerowej, których
wypożyczanie

odbywało

się

w

sposób

zautomatyzowany.

Zamówienia

komputerowe stanowiły 92,4% ogólnej liczby złożonych rewersów (169.339).
Niewątpliwie

dzięki

komputeryzacji

procesu

wypożyczania

i

komputerowej

informacji o dostępnych zbiorach można odnotować dalszy spadek ilości zamówień
niezrealizowanych (1,9% ogólnej liczby 169.339 rewersów złożonych do realizacji w
r. 2009; w 2008 r. – 2,6% ogólnej liczby 173.595 rewersów).
W minionym roku, do wszystkich grup czytelników, wysłano 1.407 monitów,
wygenerowanych przez system komputerowy oraz upomnień tradycyjnych,
wzywających

do

zwrotu

przetrzymywanych

książek.

Dzięki

programowi

monitowania czytelników odzyskano ok.186.000 wol. (w 2008 r. dokonano zwrotu
ok. 175.000 wol.)
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Karty biblioteczne uprawniające do wypożyczania książek wydano 2.456 (w
2008 r. – 3.472; spadek o 29 %) nowo zapisanym czytelnikom, dokonano również
prolongaty 23.270 kart wydanych wcześniej. W sumie 25.726 (w r. 2008 – 14.990;
wzrost o 71,6%%) osób wpisanych do bazy uzyskało prawo do wypożyczania
książek w roku akademickim 2009/2010, w tym 20.827 (czyli 81%) studentów UWr
(w 2008 r. – 12.292). Ogółem, na koniec roku 2009, baza komputerowa zawierała
85.852 (w 2008 r. – 70.531) rekordów czytelnika.
Wypożyczalnia międzybiblioteczna na 2.830 otrzymanych zamówień (w
2008r. – 3.137) zrealizowała wysyłkę 2.031 wol. (w 2008 r. - 2.020) do bibliotek
krajowych i zagranicznych. 74,8% otrzymanych zamówień stanowiły zamówienia w
trybie online. W oparciu o 953 zamówienia wysłane do bibliotek krajowych i
zagranicznych dla czytelników naszej Biblioteki sprowadzono 960 wol. (1.140 wol.
w 2008 r.).
Kontynuowano

tworzenie

komputerowej

bazy

kont

bibliotek

krajowych

i

zagranicznych, która umożliwia bibliotekom, m. in. sprawdzenie terminu zwrotu
wypożyczonych materiałów. Stan bazy – ok. 800 czynnych kont.
Udostępnianie

zbiorów

odbywało

specjalnych

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

oraz

zbiory

graficzne

udostępniano

w

niewielkich

czytelniach

poszczególnych oddziałów.
W

Czytelni

Zbiorów

Specjalnych,

prowadzonej

przez

Oddział

Bibliologiczny, zarejestrowano 8.303 osoby (w 2008 r. – 8.788). Najliczniejszą
grupę

wśród

czytelników

(4.134

osoby)

stanowili

studenci

Uniwersytetu

Wrocławskiego (historia, historia sztuki, filologia germańska, informacja naukowa i
bibliotekoznawstwo),

Uniwersytetu

Przyrodniczego

(architektura

krajobrazu),

Politechniki Wrocławskiej i studenci uczelni niepaństwowych. Doktoranci i
pracownicy naukowi Uniwersytetu (historia, historia sztuki, filologia germańska)
odwiedzili czytelnię 2.063 razy. Pozostałe osoby (2.106) to przede wszystkim
historycy sztuki, nauczyciele, bibliotekarze, historycy i architekci.
W roku sprawozdawczym, w Czytelni Zbiorów Specjalnych udostępniono 42.125
wol. (w 2008 r. - 44.687 wol.), z tego: 24.845 wol. z Gabinetu Śląsko – Łużyckiego,
17.321 wol. z Oddziału Bibliologicznego (wraz z księgozbiorem podręcznym
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Czytelni), 1.824 wol. z Oddziału Zbiorów Graficznych oraz 1.135 wol. z pozostałych
oddziałów zbiorów specjalnych.
Czytelnię Oddziału Starych Druków odwiedziło 581 czytelników (o 27 %
mniej niż w 2008 r.), którym udostępniono 3.755 wol. (o 2.116 wol. mniej niż w
2008 r.).
W czytelni Oddziału Rękopisów zarejestrowano 446 czytelników (więcej o
26 osób niż w r. 2008). Udostępniono 3.383 wol./jedn. rękopisów (więcej o 912
wol./ jedn. niż w 2008 r.), 220 mikrofilmów (w 2008 r. – 196), 262 wol. z
księgozbioru podręcznego (w 2008 r. – 238 wol.).
W czytelni Oddziału Zbiorów Kartograficznych udostępniono 720
wol./jedn. map, atlasów i księgozbioru podręcznego (w 2008 r. - 915 wol.) dla 364
czytelników (w 2008 r. - 465).
W czytelni Oddziału Zbiorów Muzycznych przyjęto 514 czytelników (w
2008 r. – 519), którym udostępniono 3.081 wol. (w 2008 r. – 3.536 wol.).
W pracowni Oddziału Zbiorów Graficznych udostępniono 7.639 jedn. (w
2008 r. – 7.179 jedn.) grafiki, fotografii, pocztówek, ekslibrisów i fotokopii zbiorów
specjalnych dla 281 czytelników (w 2008 r. –269 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 3.987 jedn./ wol. (w
2008 r.: 3.350).
W końcu roku 2009 uruchomiono e-Czytelnię, na bazie oprogramowania dLibra. W
ramach e-Czytelni prezentowane będą najbardziej poczytne książki, podręczniki,
skrypty, służące efektywnemu wspieraniu procesów edukacyjnych i naukowobadawczych na Uczelni. Publikacje dostępne są poprzez wybrane terminale,
znajdujące się w budynkach Biblioteki Uniwersyteckiej (ul. Szajnochy 7/9 oraz Św.
Jadwigi ¾), na podstawie art. 28 p. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006 nr 90 poz. 631). Na dzień 31 grudnia
2009 w e-Czytelni prezentowane było pięć książek.

IX. Informacja naukowa
W Oddziale Informacji Naukowej udostępniano użytkownikom zarówno
księgozbiór podręczny Oddziału, jak i elektroniczne bazy danych. Zarejestrowano
odwiedziny 1.405 użytkowników (o 209 osób mniej niż w roku ubiegłym; spadek
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na poziomie 13 %), którym udostępniono 971 wol. (o 383 wol. mniej niż w 2008 r.;
spadek o 28,3%). Na trzech komputerach w Informatorium (w tym jedno stanowisko
pracy dla osób niedowidzących) użytkownicy mieli dostęp do elektronicznych baz
danych (28 – dostępnych w sieci Uczelni i 37 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 48.000 tyt. czasopism elektronicznych poprzez serwisy abonowane
przez Bibliotekę oraz do 28 baz pozostających w dostępie promocyjnym. Dla
użytkowników korzystających z baz danych wypalono 3 (30) płyty CD-ROM oraz
wykonano 159 (226) wydruków z Internetu. Wielu użytkowników korzystając z
dokumentów elektronicznych wysyłało

pliki na własną skrzynkę pocztową lub

korzystało z urządzeń pamięci przenośnej.
W roku sprawozdawczym Biblioteka abonowała następujące serwisy
czasopism elektronicznych i baz danych:
•

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

•

EIFL (EBSCO) ;

•

EBSCO – PsycArticles;

•

Kluwer;

•

Springer -ICM ;

•

American Chemical Society (ICM);

•

Royal Society of Chemistry;

•

AIP/APS

•

Chemical Abstract (PWr);

•

ACI Expanded;

•

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
danych umożliwiono dostęp 145 nowym użytkownikom. Na dzień 31.12.2009
zarejestrowane jest 1009 kont pracowników naukowych i doktorantów UWr, z
których 954 aktywowało konta i skorzystało z tej oferty (w 2008 r było to 809
aktywnych kont).
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Użytkownicy serwera proxy 156.17.58.23 w BU do użytków zdalnych
Zarejestrowani / aktywni
2007
2008
2009
Administracja
13/2
14/1
b.d.
Jednostki międzywydziałowe
27/11
33/12
b.d.
Wydz. Biotechnologii
15/8
21/10
b.d.
Wydz. Fizyki i Astronomii
30/19
46/29
b.d.
Wydz. Nauk Hist. i Pedagog.
37/20
78/42
b.d.
Wydz. Matematyki i Informatyki 41/23
42/17
b.d.
Wydz. Nauk o Ziemi
52/23
65/25
b.d.
Wydz. Prawa, Adm. i Ekonomii
59/22
67/23
b.d.
Wydz. Nauk Biologicznych
76/39
91/43
b.d.
Wydz. Nauk Społecznych
79/52
116/75
b.d.
Wydział Filologiczny
87/40
120/50
b.d.
Wydz. Chemii
97/45
116 /62
b.d.
Ogółem
613/310 809/389 954/428

Wolumen pobrań (w Gb)
poprzez proxy-serwer

75

162
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W roku 2009 udostępniano następujące elektroniczne serwisy informacyjne:

I.

EIFL (EBSCO)
http://search.ebscohost.com
Skrót:

Rok

Sesje

Przeszu-

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

Abstrakty

kiwania

Teksty

Teksty

PDF+HTML

Koszt

PDF

HTML

łącznie

(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

Od 2007 użytki są notowane na dwóch kontach: BU i Psychologia. Nie obejmują użytków własnych
Psychologii z bazy PsycInfo i in.

2007

13 278

88 632

13 273

16 930

4 873

21 843

15 276,10

2008

20 975

87 955

11 489

12 936

2 946

15 882

17 970,79

2009

21 196

153 851

b. d.

b. d.

b. d.

16 135

20 898,92

26

Stacje najczęściej korzystające w 2009
IP

Subdomena:
( …)uni.wroc.pl
Sesje_____
(bu-proxy)
2 984
(bu-infnauk)
1 731
(wns)
887
(bbzn)
405
(chem)
377
(prawo)
287
(ibmb)
227
(biotech)/(ibmb)
112
(math)
80
chem)
80

1. 156.17.58.23
2. 156.17.58.247
3. 156.17.125.29
4. 156.17.123.3
5. 156.17.103.15
6. 156.17.122.152
7. 156.17.92.194
8. 156.17.125.111
9. 156.17.86.7
10. 156.17.103.49
Tytuły najczęściej wykorzystywane w 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

# pdf / html

Economist
Molecular Crystals and Liquid Crystals
Military History
War in History
Liquid Crystals
Foreign Affairs
Nature
Science
Voiennaya mysl’

793
377
286
264
260
257
216
210
197

10. Molecular Crystals …Science and Technology s. A
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II. Science Direct on site (SDOS - ICM) – czasopisma Elseviera
http://vls.icm.edu.pl/
Koszt jest dzielony na wydziały wedle proporcji użytków w roku 2006

Rok

UWr –
pdf

Całość
konsorcjum
pdf

% udziału
UWr w
użytkach

Liczba
członków
konsorcjum
(PAN jako
1 członek)

Koszt w PLN

2001

*187 433

1 636 646

11,45

23

24 088,42

2002

88 429

2 188 474

4,04

br. danych

25 158,45

2003

50 987

1 881 463

2,70

62

38 030,19

2004

77 073

2 981 558

2,58

64

**561 204,73

2005

85 667

3 088 744

2,77

71

527 196,79

2006

81 064

3 144 460

2,55

85

***651 692,00
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Od X 2007 alternatywny dostęp na serwerze Science Direct:
http://www.sciencedirect.com

2007

68 576

3 216 333

2,13

96

2007 UWr pdf łącznie z obu serwerów

692 517,63
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)

Koszt
w PLN

Rok
(1)

PDF + HTML
ICM
(3)

(2)

ScDir
(4)

Odrębne IP
(śr.mies./ rok)
ICM
ScDir
(6)
(7)

ICM+ScDir
(5)

Wykorzystane
tytuły *
ICM
ScDir
(8)
(9)

2008 676 512,93 48 129 56 544

104 673 199/676 402/b.d. 1606

1322 z 2 336

2009 970 503,30 33 503 68 645

102 148 170/573 458/b.d. 1525

1 399z 2404

*/ Co najmniej 1x

III.

SPRINGER

http://vls1.icm.edu.pl/cgi-bin/sciserv.pl?collection=springer
http://www.springerlink.com/home/main.mpx
Koszty ponoszą wydziały wedle liczby prenumerat print
Rok

(1)

Wykorzystane
tytuły*
(2)

LINK

Liczba
użytkowników
(odrębne IP)

(3)

(3)

ICM

LINK

Liczba dokumentów
Pdf i Html

(4)

(5)

(6)

ICM

LINK

ICM

(7)

Koszt
(PLN)
(8)

LINK+
ICM

2006

711

729

b.d.

339 11.559

2007

740

901

b.d.

370

2008

938 z 2191

923

b. d.

337 10.893

6.725

17.618 208.243,61

2009

1101 z

902

b. d.

299

5.231

20.911 285.232,97

2365
*/ Co najmniej 1x

5.460 17.019

8.080 7.992
15.680

206.819,40

16.072 219.911,62
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SCI Expanded

IV.

http://zatoka.icm.edu.pl/sci/
Płatne z rezerwy Rektora UWr
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

-

2005 78 120,99

4 274

22 836 155 895

847 350

2006 82 189,96

4 941

27 025 163 507

851 368

za archiwum 1996 - 2002

Od IV 2007 indeks dostępny jest także na serwerze wydawcy (ISI/Thomson-Reuters):
http://apps.isiknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.(...)
Rok
Koszt
ICM
Th.-Reuters
Sesje
Wyszukiwania
(PLN)
Sesje Wyszu- Sesje Wyszuki- łącznie
łącznie
kiwania
wania
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

2007

82 851,40 4 745 23 431

523

3 696

5 268

27 127

2008

67 693,39 4 222 18 108 1 041

6 393

5 263

24 501

2009 102 647,40 3 214 17 530 1 584

9 368

4 798

26 898

V. Chemical Abstracts (PWr)
http://www.bg.pwr.wroc.pl/BAZY/ca/index.html
Opłaca Wydział Chemii
Rok

Koszt
w
PLN

Liczba sesji:
wszystkie/
/efektywne*

Czas trwania
sesji
w godz.:
wszystkie/efekt.

Średnia liczba
sesji efekt. w
miesiącu

Średni czas
trwania sesji w
minutach

2004

61 890,38

1028 / 652

163’28”/155’27”

54

14

2005

73 900,00

724 / 398

117’47”/110’20”

31

16,5

2006

84 900,00

453 / 308

90’08’’/86’41’’

26

17

2007

83 600,00

343 / 259

84’10”/81’34”

21

18

2008

74 391,00

290 / 189

b. d.

16

b. d.

2009 206 922,00

Administrowanie zasobem przeszło na Wydział Chemii (platforma
SciFinder)

*/ 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

Koszt
(PLN)

Przeszukiwania

(2)

(3)

(1)

2005 Pren. print+online

Pobrane
W tym
PDF+
Legacy
HTML Archive

(4)

3 394

(5)

5 103
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Początek udziału w konsorcjum

2006

48 985,55

18 791

27 136

5 342

2007

54 605,35

18 519

24 856

5 711

2008

43 804,26 12 860(I-XI)

25 975

6 099

2009

78 988,61

25 801

4 496

14 740

VII. Royal Society of Chemistry
http://www.rsc.org/Publishing/index.asp
Koordynator: ABE Marketing. Dofinansowanie MNiSzW – 50%
Płatne z funduszy Wydziału Chemii. Dostępz serwera wydawcy dla wszystkich stacji w
domenie uni.wroc.pl
Pełny dostęp od X 2007. Formalny początek porozumienia – I 2008
Rok

Koszt
(PLN)

(1)

(2)

Liczba
Liczba
W tym
przeszu- dokumentów Archiwum
kiwań
PDF/html
1841-1996
(3)

(4)

(5)

2005 Pren. print+online

2 061

3 932

106

2006

-„-

2 631

3 310

29

2007

-„-

3 224

5 193

519

Formalny początek licencji
2008

11 306,95

2 775

7 540

1 933

2009

37 340,60

1 281

7 043

1 053
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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

Koszt

Rok

Pobrane
W tym
PDF+html PROLA

2002 Prenumerata print + online

8 474

5 664

2003

-„-

5 971

3 729

2004

-„-

8 841

6 230

2005

-„-

b. d.

b. d.

2006

-„-

9 013

5 302

2007

-„-

14 733

5 837

Początek udziału w konsorcjum
2008

45 521,49

9 959

4 448

2009

67 018,35

12 148

7 048

IX. JSTOR
http://www.jstor.org
Finansowanie: Wydziały UWr wedle liczby użytków mierzonej pobranymi dokumentami
PDF/html

Wykorzystano Liczba
Pdf/html Koszt w PLN
tytułów
użytkowników
2008 (V-XII)

421 z 586

b. d.

34 095

34 877,38

2009

399 z 586

b. d.

40 065

10 067,73
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Tytuły najczęściej wykorzystywane w 2009
Pdf/ html
1 025
863
658

1. Classical Quarterly
2. American Anthropologist
3. Classical Review
4. American Jnl of Archeology
5. World Archeology
6. American Antiquity
7. Britannia
8. Current Anthropology
9. Classical Philology
10. American Jnl of Philology

X.

633
605
597
585
578
559
548

Portal IOP Science (od r. 2010)

http://iopscience.iop.org
Do V 2009 dostęp tylko do tytułów objętych prenumeratą print. Od V do XII 2009
wolny dostęp do wszystkich tytułów przewidzianych licencją IOP Science na 2010.
Zasięg podmiotowy dostępu: domena <uni.wroc.pl>. Finansuje Wydział Fizyki i
Astronomii.
Rok

Koszt

Pobrane PDF+html

2006 Prenumerata print

2 274

2007

-„-

2 284

2008

-„-

2 683

2009

-„-

4 907
(z pakietem Astronomia)

Prawie całkowity zanik usługi informacyjnej w postaci zestawień tematycznych
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
udzielili bezpośrednio lub telefonicznie 8.967 informacji (w 2008 r.– 3.946), w tym:
- informacje bibliograficzne: 1.328 (w 2008 r. – 1.496)
- informacje biblioteczne:
6.271 (w 2008 r. – 2.490)
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- informacje rzeczowe:
1.368 (w 2008 r. - 492)
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. 4.060 informacji.
W Oddziale Informacji Naukowej zarejestrowano 228 (w 2008 r. – 227)
kwerend pisemnych, w tym 54 zagraniczne (w 2008r. - 62). We współpracy z
oddziałami zbiorów specjalnych zrealizowano 66 (w 2008r. - 70) - kwerend.
Przyjęto 109 zamówień na materiały wtórne (w 2008 r. – 119), w efekcie
realizacji których zlokalizowano i wydano zlecenia na kopiowanie 343 (w roku
ubiegłym - 498) pozycji bibliograficznych. Pocztą elektroniczną wysłano 734 (w
2008 r. – 697) listów dotyczących informacji bibliotecznych. Liczba wysłanych
listów elektronicznych wzrosła o 5 % (w roku ubiegłym wzrost wyniósł 41%).
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. W trzecim kwartale ubiegłego roku uruchomiono nową
wersję strony internetowej Biblioteki. Wykorzystano do tego celu jedno z
istniejących rozwiązań typu CMS (Contenet Management System) z uwagi na
łatwość zarządzania procesem budowy serwisu i łatwość redagowania treści.
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, dużej ilości
opisanych i uporządkowanych zasobów informacyjnych w wersji cyfrowej. Z myślą o
studentach zagranicznych, w roku sprawozdawczym, oferta e-learningu BUWr
wzbogacona została o uniwersalny kurs szkoleniowy w języku angielskim.
W statystykach rejestrujących wykorzystanie zasobów cyfrowych –
Biblioteka odnotowuje dużą aktywność użytkowników. W celu odzwierciedlenia
rzeczywistego wykorzystania zasobów BUWr zostają one przytoczone, jako
uzupełnienie usług tradycyjnych .
W roku sprawozdawczym 2009 zarejestrowano, m.in.:
•

1.105.280 wywołań strony internetowej BUWr, bez wywołań Biblioteki
Cyfrowej, Bazy Publikacji Pracowników UWr oraz bez Katalogu
komputerowego Vectors iPortal) (w 2008 r. odpowiednio – 951.934,
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bez wymienionych ograniczeń );
•

289.477 wyszukiwań w module „e-Źródła” (w 2008 r. – 217.157);

•

420.774 wejść do katalogu komputerowego VIRTUA poprzez interfejs
Vectors iPortal/Chameleon (w 2008 r. – 673.551) ;

•

23.831

wejść

do

bazy

Bibliografii

publikacji

pracowników

Uniwersytetu Wrocławskiego (w 2008 r. - 30.671);
•

17.754 (2008 r. – 18.530) wejścia do zdigitalizowanych katalogów
kartkowych (bez uwzględnienia tych, które dostępne są w Bibliotece
Cyfrowej); w tym: 4.953 (6.372) wejścia do katalogu czasopism, 5.223
(4.162) wejścia do katalogu (alfabetycznego i systematycznego
książek

oraz

Łużyckiego,

alfabetycznego

czasopism)

Gabinetu

Śląsko

4.779 (5.106) wejść do katalogu Oddziału Starych

Druków i 902 (1.100) wejścia do katalogu Biblioteki dawnego
Gimnazjum

Brzeskiego;

854

(871)

wejścia

do

katalogu

alfabetycznego Oddziału Zbiorów Kartograficznych; 435 (413) wejść
do cząstkowego katalogu ekslibrisów Oddziału Zbiorów Graficznych;
608

(516)

wejść

do

katalogu

systematycznego

Oddziału

Bibliologicznego.
•

35.022 (11.705) wejścia do Indeksu Akcesji Oddziału Rękopisów;

•

88.163 (69.600) wyszukiwań

w katalogu czasopism bibliotek

zakładowych;
•

1.711(850) wyszukiwań w katalogu czasopism II obiegu;

•

8.431 (7.620) osób zapisało się zdalnie do Biblioteki poprzez
formularze online.

W odniesieniu do Biblioteki Cyfrowej UWr. W okresie od stycznia 2009 do grudnia
2009 r. zarejestrowano następujące dane statystyczne:
•

Łączna liczba odwiedzających: 85.832

•

Łączna liczba dodanych publikacji: 6.983

•

Łączna liczba odsłon (stron): 9.002.427

•

Łączna liczba wyszukiwań : 181.251

•

Łączna liczba wyświetlonych publikacji: 214.557

Ponadto, kontynuowano comiesięczne napełnianie Serwisu nowości
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zagranicznych. Łącznie zaprezentowano 127 tytuły (w roku ubiegłym -133 tytułów),
połączonych za pomocą hiperlinków ze stosownymi rekordami bibliograficznymi w
bazie systemu VIRTUA, czyli w katalogu OPAC.
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 31.12.2009 wynosił 54.644 rekordy (w roku ubiegłym
45.229), w bazie internetowej widoczne było 53.888 rekordów ( w roku ubiegłym –
44.654). W bazach roboczych (zawierających rekordy wymagające korekty) jest
689 rekordów: WPIS: 489 (nabytki bieżące i rekordy retrospektywne wymagające
wyjaśnienia z
autopsji) FORMULARZE: 200 (rekordy wprowadzone przez
formularze internetowe).
Stan bazy internetowej zwiększył się o 9.234 rekordy.
Baza Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego stanowi
kontynuację wykazów drukowanych. Stosowano dwutorowe napełnianie Bazy
uwzględniające opisy retrospektywne od roku 1992 i opisy bieżące na podstawie
nabytków Biblioteki. Dokonywano korekty i transferów rekordów pozyskiwanych
przez formularze internetowe. Wprowadzono łącznie 9.847 rekordów, w tym:
4.704 – przekazane przez formularze internetowe;
5.071 - wpisane przez pracowników Sekcji (z różnych źródeł na bieżąco i w
ramach retrospekcji);
71 – zaimportowane z bazy PRAWO
Należy podkreślić, że w r. 2009 zarejestrowano całkowity dorobek naukowy
pracowników Uczelni z 2008 roku – w Sekcji wpisano 1.267 rekordów, przez
formularze przekazano 1.501. Za rok 2009 wprowadzono 610 rekordów w Sekcji i
1.492 przejęto z formularzy.
Ogółem do 31 grudnia 2009 r. wprowadzono 2.102 rekordy, opisujące
publikacje z 2009 roku (w 2008 r. wprowadzono 1.905 opisów z roku bieżącego),
w tym 1.492 przejęte z Formularza internetowego,
pracowników Sekcji.

610 wpisanych

przez

Ponadto, prowadzono prace w bazie KHW UWr: zmodyfikowano – 209 rekordów,
utworzono 102 nowe rekordy. Weryfikowano na bieżąco khw podpięte do
formularzy.
Sekcja przygotowała dla władz Uczelni analizę statystyczną dorobku pracowników
UWr. Przeanalizowano 4.953 opisy i przedstawiono je w formie tabel z podziałem
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na rodzaje publikacji i wydawnictw.
Kontynuowano też prace nad napełnianiem bazy Bibliografia
piśmiennictwa o Uniwersytecie Wrocławskim.
Do prac bibliograficznych i dokumentacyjnych (napełnianie obu baz) przejrzano
1.459 książek. Do bazy wprowadzono 660 rekordów.
Stan bazy na dzień 31.12.2009 wyniósł 2.266 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 128 kwerend (w tym 70 – krajowych, 58 – zagranicznych), w
roku 2008 było 97 kwerend. Oddział Rękopisów zrealizował 190 kwerend (66 –
krajowych i 124–zagranicznych), w 2008 r. - 179 kwerend. Oddział Zbiorów
Graficznych zrealizował 81 kwerend (67 krajowych, 14 zagranicznych), w roku
2008 było 61 kwerend. Oddział Zbiorów Muzycznych wykonał 80 (w roku
ubiegłym – 78) kwerend pisemnych (w tym 23 krajowe i 57 zagranicznych). W
Oddziale Zbiorów Kartograficznych zrealizowano 29 kwerend (w tym 23 krajowe i
6 zagranicznych), w 2008 r. – 20 kwerend. W Gabinecie Śląsko-Łużyckim
zrealizowano łącznie 159 (w roku ubiegłym – 178) kwerend (88 – krajowych, 71 zagranicznych).

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 (150 studentów) oraz przez wszystkich
pracowników dyżurujących w katalogach. Ze względu na materiały informacyjne
dostępne dla użytkowników Biblioteki poprzez stronę domową BUWr (tzw. Wirtualny
przewodnik użytkownika oraz - pakiet szkoleniowy e-learningu, zawierający 7
kursów) - liczba osób korzystających z tej formy szkolenia sukcesywnie maleje.
Ponadto, w Bibliotece prowadzone były praktyki studenckie (3 osoby z
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, 1 osoba z Instytutu Historii
Sztuki, 2 osoby z Instytutu Kulturoznawstwa) oraz przysposobienie biblioteczne
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(Oddział Informacji Naukowej) dla studentów (225 osób). Przyjęto 5 grup licealistów
(145 osób). W grudniu (09.12. i 16.12.2009 r.) pracownicy wybranych oddziałów
Biblioteki tj`.: O. Gromadzenia, O. Opracowania Wydawnictw Zwartych, O.
Opracowania Wydawnictw Ciągłych i O. Informacji Naukowej przeprowadzili
szkolenia

i

prezentacje

dla

studentów

III

roku

Informacji

Naukowej

i

Bibliotekoznawstwa (dwie grupy po 30 osób każda) w ramach zajęć z Automatyzacji
bibliotek, prezentując moduły: gromadzenia, opracowania wydawnictw zwartych i
ciągłych, strukturę rekordu MARC21 oraz omawiając czasopisma elektroniczne.
Szkoleniami

i

praktykami

objęto

też

bibliotekarzy.

Praktykę

specjalistyczną przed awansem na stanowisko starszego bibliotekarza i kustosza
odbyło 5 osób (2 osoby z BU i 3 z innych uczelni). 4 pracowników BU odbyło
praktykę w innych bibliotekach wrocławskich. W ramach wymiany międzynarodowej
na stażu w BU przebywały 2 osoby z Omska.
Przez cały rok 2009 w Bibliotece Uniwersyteckiej organizowano intensywne
szkolenia dotyczące: formatu MARC21, OPAC-a, modułu katalogowania, tworzenia
rekordów egzemplarza, tworzenia rekordów bibliograficznych i khw, tworzenia
rekordów czytelnika, posługiwania się interfejsem użytkownika itd., które objęły
pracowników Biblioteki i pracowników bibliotek specjalistycznych (po 1 osobie - z
Biblioteki Instytutu

Historycznego,

Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych,

Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki oraz po 2 osoby z Biblioteki Instytutu
Filologii Polskiej i Biblioteki Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego). Szkolenia
prowadził bibliotekarz systemowy BUWr, a także Oddziały: Udostępniania Zbiorów,
Opracowania Wydawnictw Ciągłych, Informacji Naukowej.
Ponadto, szkolenia objęły bibliotekarzy zatrudnionych w Bibliotece „Na
Piasku” (z Oddziału Starych Druków). Prowadzono szkolenia redaktorów do
opracowania zbiorów kartograficznych przechowywanych w innych jednostkach
Uczelni. Odbyło się tygodniowe szkolenie w zakresie programu Kallisto do
opracowywania

rękopisów

muzycznych.

Kontynuowano

szkolenie

osób

zaangażowanych w tworzeniu Biblioteki Cyfrowej BUWr.
Jednocześnie pracownicy Biblioteki „Na Piasku” sami szkolili przybyłych na praktyki
bibliotekarzy (4 osoby) oraz studentów (6 osób).

XI. Działalność naukowo-badawcza
Działalność naukowo-badawcza w Bibliotece realizowana była w formie prac
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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.
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 (np. Biblioteka Martina Opitza w Herne, SLUB Dresden, Biblioteka
Narodowa Republiki Czeskiej, Biblioteka Uniwersytetu Europa/Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą, RISM).
BUWr realizuje wiele projektów. W roku sprawozdawczym 2009 kontynuowano
realizację 3-letniego projektu badawczo-rozwojowego „Śląskie

Archiwum

Ikonograficzne” (nr R17 007 02), którego termin realizacji przedłużono aneksem do
14.12..2010. Projekt realizowany jest pod kierownictwem mgr A. Żurka. 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. Każdy z obiektów opisany będzie
według opracowanej listy cech w formie katalogu naukowego. Wykorzystując
opracowany w poprzednim roku sprawozdawczym zrąb oprogramowania i danych
pomocniczych (kompletny szkielet

topograficzny

napełnianie bazy opisami poszczególnych

i

osobowy)

obiektów.

kontynuowano

Kontynuowano

także

digitalizację ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej - skupiono się głównie na
rękopisach średniowiecznych i ikonografii ze zbiorów Gabinetu Śląsko-Łużyckiego.
Wykonywano kwerendy uzupełniające, m.in. w zbiorach: Berlina, Pragi, Drezna,
Monachium. Dotyczyły głównie wyboru obiektów do digitalizacji w ramach zadań z
cyklu Plany i widoki miast śląskich; oraz 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 (do 1810 r.).;
Krajobraz i architektura

księstwa biskupów wrocławskich.; Śląska rzeźba i
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malarstwo średniowiecze spoza zbiorów muzealnych i bibliotecznych. Rozpoczęto
kwerendy do nowego zadania: Herby śląskie do pocz. XIX w.
W r. 2009 kontynuowano realizację trzyletniego (2008-2011) projektu badawczorozwojowego Interaktywna, multimedialna bibliografia Śląska. Cz. I. Stare druki i
druki

zwarte

XIX

w.

ze

zbiorów

Gabinetu

Śląsko-Łużyckiego

Biblioteki

Uniwersyteckiej we Wrocławiu (R17 0002 04). Projekt realizowany jest pod
kierownictwem mgr inż. Grażyny Piotrowicz. 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 minionym roku kontynuowano (do
30 marca 2009 r.) szkolenie dwóch katalogerów w zakresie opracowania
rzeczowego w systemie VIRTUA. Przeszkolono (pod kątem specyfiki bazy BUWr.)
osoby do katalogowania starych druków w ramach projektu. Prace rozpoczną się w
pierwszym kwartale 2010 r. Rozpoczęto selekcję poszczególnych pozycji z kolekcji
Wratislawianów (tzw. Y)

Gabinetu

Śląsko-Łużyckiego,

pod

kątem

projektu,

dzieląc je na następujące kategorie:
a) stare druki
b) wydawnictwa zwarte XIX w. (do 1914 r.)
c) wydawnictwa zwarte XX w. (po 1914 r.)
d) wydawnictwa ciągłe
e) inne (w tym rękopisy, druki ulotne itp.)
Opracowaniem w ramach projektu objęte będą dwie pierwsze kategorie. W 2009 r.
wyselekcjonowano 1040 druków. Opracowano 399 druków, tworząc rekordy khw,
rekordy bibliograficzne i egzemplarza oraz hasła przedmiotowe.
Rozpoczęto digitalizację. Zgodnie z założeniami projektu digitalizowane będą:
strona tytułowa, spis treści, spis ilustracji, znaki własnościowe oraz wybrane
ilustracje z każdego druku.
Projekt przeszedł pozytywnie audyt prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i
Rozwoju.
Ponadto, w roku sprawozdawczym aneksowano umowy projektów Śląskie
Archiwum Ikonograficzne i Interaktywna, multimedialna bibliografia Śląska,
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zmieniając w obu strukturę wydatków. Dzięki zawartemu

aneksowi z projektu

Śląskie Archiwum Ikonograficzne zostanie w 2010 r. zakupiony dla Biblioteki
Uniwersyteckiej specjalistyczny skaner Zeutschel 1000TT.
W końcu listopada roku 2009 zakończono realizację dwuletniego europejskiego
Projektu ENRICH (European Networking Resources and Information concerning
Cultural Heritage), który był projektem celowym finansowanym w ramach programu
wspólnotowego eContentplus (2005–2008). Celem projektu było stworzenie
wirtualnego

środowiska

manuskryptami,

badawczego

inkunabułami,

starymi

przeznaczonego
drukami

oraz

do

pracy

innymi

nad

dokumentami

historycznymi. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, jako partner projektu,
wypracowała wszystkie przypadające na nią osobogodziny i wykonała całość
zaplanowanych dla niej prac. W efekcie współpracy Biblioteka uzyskała dostęp
online do pełnotekstowej wersji bazy Manuscriptorium, wyposażonej we wszystkie
funkcjonalności, które powstały w rezultacie realizacji projektu.

Koordynatorem

uczelnianym projektu była mgr inż. Grażyna Piotrowicz.
W roku 2009 zakończono realizację 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 był 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 było
elektronicznych
rękopiśmiennych,

opisów

katalogowych

proweniencji

śląskiej

możliwie

dużej

(przechowywanych

stworzenie

grupy
w

zasobów

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 liturgicznomuzycznych 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 ramach tych założeń zespół 3 osób z BUWr (A.
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Kolbuszewska, D. Bigosińska i M. Osowski) sporządził łącznie 2.167 rekordów dla
538 rękopisów. Opracowano i scalono następujące kolekcje:
1. grupa rękopisów muzycznych pochodzących z prywatnych zbiorów Emila Bohna,
określonych w projekcie jako „Stimmen-Sammlung Bohn” oraz „PartiturenSammlung Bohn”
2. materiały związane z towarzystwem śpiewaczym "Kirchlicher Singverein zu
Breslau" założonym w 1822 roku przez Gottloba Siegerta
3. grupa rękopisów ze spuścizny po śląskim kompozytorze Heinrichu Götze (18361906)
4. zbiór Georga Benjamina Kriegera (1789-1868) - wrocławskiego ludwisarza i
późniejszego dyrektora huty królewskiej a zarazem oboistę, który w 1781 r założył
stowarzyszenie śpiewacze występujące pod nazwą "Kriegersche Schwägerei”
5. muzykalia oznaczone jako „Breslauer Liedertafel”, w ramach której opracowano 4
zestawy materiału dla wielogłosowego chóru męskiego działającego od połowy
wieku XIX we Wrocławiu.
Opracowano też kilka rękopisów pochodzących z wrocławskich kościołów św.
Elżbiety i św. Bernarda. Są to pojedyncze tytuły różnych wielkich form muzycznych
utworów kościelnych (msze, oratoria i litanie), zachowanych w partyturach lub
głosach, jak również wielogłosowe zestawy krótszych form muzycznych.
Dalsze katalogowanie rękopisów muzycznych odbywa się poprzez realizację
projektu „Opracowanie i zabezpieczenie kolejnej partii rękopisów muzycznych
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu” finansowanego z funduszy Fundacji
Współpracy Polsko-Niemieckiej. W

ramach tych prac skatalogowano 200

rękopisów, których opisy dostępne są w międzynarodowej komputerowej bazie
RISM (m.in. kolekcję 53 utworów autorstwa Maxa Ansorge (1862-1940) nauczyciela
i organisty we wrocławskim kościele św. Bernarda oraz kolekcję utworów Hermana
Bertholda (1819-1879) - kantora i organisty również związanego z kościołem św.
Bernarda).
Od sierpnia 2009 (do lipca 2012 r.) rozpoczęto realizację nowego projektu
„Ornamenta Poloniae Mediaevalia". Sztuka średniowieczna na ziemiach polskich:
katalog form i detalu na tle europejskim” (R 17 0024 06), pod kierunkiem dr.
Leszka Weteski. W roku sprawozdawczym opracowano schemat powiązań bazy
danych "Ornamenta Poloniae Mediaevalia" z innymi bazami danych BUWr oraz
schemat opisu obiektów oraz dokonano autorskiego wyboru obiektów do
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następujących tematów:
- Sztuka romańska (ze szczególnym uwzględnieniem miniatorstwa)
- Sztuka obszaru Świętego Cesarstwa Rzymskiego w średniowieczu i jej wpływy na
ziemie polskie (cz. II).
- Artefakty pochodzące z wykopalisk (ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego
średniowiecza).
Ponadto, kwerendy i wykonanie testowych zdjęć do programu bazodanowego
(m.in. Rzym, Neapol, Magdeburg, Brunszwik).
W roku sprawozdawczym zakupiono dla potrzeb projektu serwer komputerowy
(zintegrowany

w

jednej

wypełnioną dyskami),

szafie

teleinformatycznej

z

macierzą

dyskową

dwie stacje robocze wraz z monitorami, systemem i

oprogramowaniem antywirusowym, trzy mobilne dyski twarde w obudowach z
interfejsem USB oraz pakiet biurowy MICROSOFT Office 2003 wg licencji
MOLP na 3 stanowiska.
Ponadto, swoje prace badawcze dotyczące rękopisów nowożytnych
kontynuowała

mgr Alicja Borys (Oddział Rękopisów), która

z Fundacji

Lanckorońskich otrzymała miesięczne stypendium we Wiedniu. Dr Dariusz
Przybytek kontynuował prace w programie badawczym Historyczno-topograficzny
atlas miast śląskich, prowadzonym przez Herder Instytut w Marburgu.
W Oddziale Starych Druków kontynuowano następujące prace: Produkcja
typograficzna wrocławskiej oficyny Baumanów z lat 1590-1617 (praca zespołowa).
Nowe tematy badawcze związane są z udziałem pracowników BUWr w konferencji
naukowej organizowanej przez Instytut Historyczny UWr z okazji dwusetnej
rocznicy ogłoszenia edyktu kasacyjnego króla pruskiego, Fryderyka Wilhelma III (19
XI 1810 r.). Będą to badania na temat

pokasacyjnych

losów śląskich

księgozbiorów klasztornych na przykładzie książek zachowanych w zbiorach BU
(Weronika Karlak) oraz działalności J.G.G. Büschinga (Edyta Kotyńska)
Wymiana naukowa utrzymywana w formie stałych kontaktów (Biblioteka
Narodowa w Pradze, Biblioteka Europejskiego Uniwersytetu we Frankfurcie n/O),
SLUB Dresden owocowała wyjazdami zagranicznymi pracowników BUWr. W roku
sprawozdawczym dwie osoby: Jarosław Jóźwiak i Rafał Olszak wyjechali na tydzień
do Biblioteki Narodowej w Pradze, Piotr Rossa i Michał Białowąs wyjechali na dwa
tygodnie do Biblioteki Uniwersytetu Karola w Pradze, a Aleksandra Szulc – do
Biblioteki Uniwersytetu w Bochum.
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W ramach programu LLP-ERASMUS 19 bibliotekarzy odbyło staże w
naukowych bibliotekach zagranicznych – w Berlinie, Monachium, Frankfurcie,
Dreźnie, Heidelbergu, Merseburgu, Londynie, Pradze, Ołomuńcu, Ostrawie, Grazu
i w Księstwie Lichtenstein.
Pracownicy

Biblioteki

Uniwersyteckiej

i

bibliotek

specjalistycznych

uczestniczyli też w konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym trzydzieści
jeden razy z referatami. Wydali szereg publikacji, z których część posiada charakter
naukowy.

XII. Działalność dydaktyczno-popularyzatorska
W roku sprawozdawczym zbiory specjalne były prezentowane 49 (w roku
ubiegłym – 80) grupom wycieczkowym z kraju i kilkunastu indywidualnym
gościom z zagranicy (łącznie 606 osób; w roku ubiegłym 819 osób), dla których,
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przygotowano odpowiednie zestawy
eksponatów z poszczególnych zbiorów. Były to przeważnie godzinne spotkania, w
czasie których bibliotekarz omawiał wybrane eksponaty. Część spotkań dla
studentów prowadzona była przez wykładowcę przedmiotu, lecz przy współudziale
bibliotekarza. Interesowano się przede wszystkim zbiorami rękopisów oraz starych
druków. Bibliotekę zwiedzili m.in.: uczestnicy międzynarodowej konferencji
Czytanie- czytelnictwo – czytelnik jako zjawisko kultury i przedmiot badań, , grupa
słuchaczy Międzynarodowej Szkoły Letniej „Experiencing the New Europe”,
bibliotekarze z Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, nauczyciele i bibliotekarze z
Powiatowego Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy.
W lutym 2009 Bibliotekę Uniwersytecką odwiedzali goście ze SLUB – dr Jens Bove
– kierownik Deutsche Fotothek wraz p. Beatą Baraniecką.
W marcu miała miejsce wizyta prof. Eefa Overgaauwa, dyrektora Oddziału
Rękopisów Biblioteki Państwowej w Berlinie, związana z planami współpracy w
zakresie katalogowania niemieckojęzycznych rękopisów średniowiecznych.
W związku z planowanymi w Niemczech wystawami z okazji 200 lat
sekularyzacji na Śląsku - robocze wizyty odbyli pracownicy Muzeum Śląskiego w
Ratingen (dr Stephan Kaiser i dr Gregor Ploch) oraz Muzeum w Königswinter ( dr
Inge Steinsträβer i Nicola Remig).
W czerwcu 2009 r., w związku z obchodami na Uniwersytecie Wrocławskim –
Dni Uniwersytetu im. Franki we Lwowie - w Bibliotece przebywał dr Vasil Kmet,
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dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Lwowie, zapoznając się ze zbiorami i
programem digitalizacji.
W ramach XII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pracownicy Biblioteki
zrealizowali 7 tematów w formie prelekcji, wystaw i warsztatów. Bibliotekę
odwiedziło 671 osób (w 2008 r. - 782). Cztery imprezy nawiązywały tematycznie
do zagadnień astronomicznych - szczególnie wyróżnionych w programie XII DFN.
Największą frekwencję (360 osób) miała wystawa przygotowana przez mgr
Mariusza Kruczkowskiego „Bliżej gwiazd – motyw gór w zbiorach Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu”. Na wystawie zgromadzono mapy, przewodniki
turystyczne, przedstawienia pasm górskich w malarstwie, grafice i

fotografii.

Dodatkową atrakcją był pokaz minerałów oraz pokaz sprzętu górskiego. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się interaktywne zajęcia przeprowadzone przez mgr
Annę

Osowską

(„Kartografia

Księżyca

wczoraj

i

dziś”).

Po

prezentacji

multimedialnej początków selenografii, od rysunków naskalnych z okresu neolitu
po mapy z

pierwszych obserwacji teleskopowych, i po pokazach wybranych

oryginałów map Księżyca ze zbiorów kartograficznych BUWr – każdy uczestnik
mógł samodzielnie wykonać globus Księżyca. Pierwsze wydania drukiem
„Almagestu” Ptolemeusza, „O obrotach sfer niebieskich” Mikołaja Kopernika,
„Selenografii” Jana Heweliusza oraz dawne atlasy nieba i opisy obserwatoriów
astronomicznych i wiele innych cennych zabytków

literatury astronomicznej

można było zobaczyć (i wysłuchać wykładu mgr Ewy Kaźmierczak) w Oddziale
Starych Druków BUWr. Erudycyjny wykład mgr Ryszarda Lena „Niebo w
malarstwie monumentalnym a teoria względności”, poprowadzony w zabytkowej
Sali Marmurowej Biblioteki Uniwersyteckiej, dostarczył słuchaczom wiadomości na
temat barokowego malarstwa monumentalnego. Wrocławskie badania nieba –
obiekty, badacze, obserwacje -

przybliżyła wystawa planszowa „Wrocławskie

obserwatorium astronomiczne” przygotowana przez mgr Arkadiusza Cencorę w
oparciu o zbiory Gabinetu Śląsko-Łużyckiego. Miłośników gór, historii lokalnej i
dawnych legend zgromadził wykład dr Lucyny Biały „Góry mistyczne. Karkonoskie
włości Ducha Gór w świetle podań i literatury”. Autorka monografii „Duch Gór –
Rübezal” swój wykład na temat legendy Liczyrzepy wzbogaciła atrakcyjną oprawą
audiowizualną (przygotowaną przez mgr Krzysztofa Wysokińskiego).
W Pracowni Reprografii

i Digitalizacji BUWr p. Tomasz Kalota zaprezentował

sprzęt do digitalizacji, którym dysponuje pracownia oraz omówił wszystkie etapy
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tworzenia zasobów cyfrowych Biblioteki. Wystawom towarzyszyły programy bądź
ulotki informacyjne.
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 Piotr Rossa, Ewa Pitak). W minionym roku przygotowano 14 numerów Biuletynu.
Jak co roku wydano też Kalendarz BUWr na 2010 r. – wg koncepcji
pracowników Oddziału Rękopisów.
Nadal bardzo istotną funkcję promocyjną i marketingową pełni strona
domowa BUWr, na której funkcjonuje serwis informacyjno-usługowy Biblioteki. W
roku 2009 podjęto pracę nad nową witryną BUWr. Zdecydowano się wykorzystać
do tego celu jedno z istniejących rozwiązań typu CMS (Content Management
System) z uwagi na łatwość zarządzania procesem budowy serwisu oraz łatwość
redagowania treści.
Po okresie testowania i analizowania różnych rozwiązań, wybrano system Drupal
m.in. ze względu na bardzo dobrą obsługę tagów i taksonomii. Wiele wysiłku
włożono w przeniesienie i wkomponowanie w ramy nowego systemu istniejących w
starej wersji witryny aplikacji, formularzy, baz danych. Witrynę uruchomiono
1.10.2009. Witryna spełnia wymagania nowego Systemu Identyfikacji Wizualnej
UWr. Zespół projektowo-wykonawczy (Grażyna Piotrowicz, Rafał Raczyński, Michał
Białowąs, Aleksandra Szulc) przygotował ją pod kątem oczekiwań współczesnego
użytkownika Biblioteki, wyposażając w szereg narzędzi ułatwiających nawigację i
przeszukiwanie.

Ponadto,

zastosowano

w

niej

system

rekomendacyjny,

zapewniono użytkownikom możliwość personalizacji witryny oraz uruchomiono
wersję intranetową. Cały serwis informacyjno-usługowy Biblioteki Uniwersyteckiej,
znajdujący się na stronie domowej, przygotowany jest (i na bieżąco prowadzony)
jednocześnie w trzech wersjach

językowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej.

Wersje obcojęzyczne przygotowano z udziałem pracowników wszystkich oddziałów
BUWr. Biblioteka poprzez stronę internetową i zawarte na niej interaktywne serwisy
informacyjne i usługowe informuje o swych zasobach, prezentuje je (m.in. poprzez
Bibliotekę Cyfrową) oraz utrzymuje stały kontakt ze społecznością wirtualnych
użytkowników.
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XIII. Przechowywanie i kontrola zbiorów
Zbiory nowe 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.
Prace w Oddziale Magazynów i Konserwacji Zbiorów trwające przez ¾
minionego roku były związane z przemieszczeniem zbiorów i miały na celu
wygospodarowanie miejsca na nowości. Biblioteka czeka od 2008 r. na decyzje o
przekazaniu pomieszczeń po zlikwidowanej dawnej Drukarni UWr. i możliwości
zagospodarowania jej na potrzeby magazynowe.
W ubiegłym roku przyjęto i włączono na półki 32.603 wol. nabytków
(wydawnictwa

zwarte

i

ciągłe).

Wstrzymano

przyjmowanie

wydawnictw

wyselekcjonowanych z księgozbiorów podręcznych oddziałów BUWr., ze względu
na brak wolnego miejsca.
Kontynuowano prace mające na celu wydzielenie cymeliów ze zbiorów XIX- i XXwiecznych, które w nowym gmachu Biblioteki zostaną umieszczone w osobnym
magazynie. Wyodrębniono następne 4.053 wol., w tym 388 wol. pochodzących z
księgozbioru zamku Czocha. Ogółem, w latach 2005-2009, wytypowano ok. 29.000
wol. Wyodrębnione cymelia podlegają dalszej weryfikacji.
W grudniu ubiegłego roku została uruchomiona komputerowa Baza Dubletów, do
której w 2010 r. będą wprowadzane uproszczone opisy bibliograficzne wydawnictw
ze zbiorów zabezpieczonych – dubletów w stosunku do posiadanych przez
Bibliotekę

egzemplarzy. Napełnianie bazy leży w kompetencjach Oddziału

Magazynów

i

Konserwacji

Zbiorów

oraz

Sekcji

Opracowania

Zbiorów

Zabezpieczonych.
W oddziałach zbiorów specjalnych „Na Piasku” prowadzono codzienną
kontrolę wilgotności i temperatury w magazynach oraz kontrolę stanu zachowania
zbiorów. W ramach prac magazynowych odbywało się pieczętowanie zbiorów.
Zabezpieczano zbiory bibułkami, fascykułami i obwolutami. W Oddziale Starych
Druków opieczętowano ponad 1.300 ilustracji w drukach udostępnianych na
bieżąco

w czytelni. W

Oddziale

Zbiorów Kartograficznych

porządkowano

topograficzne mapy sekcyjne (1.286 wol.). W Gabinecie Śląsko-Łużyckim
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prowadzono prace mające na celu uporządkowanie zbioru dubletów. Prawie we
wszystkich

magazynach

(z

wyłączeniem

magazynów

starych

druków)

przemieszczano i przesuwano zbiory, aby lepiej zagospodarować powierzchnie
magazynowe.
W roku sprawozdawczym Sekcja Kontroli Zbiorów kontynuowała rozpoczęte
skontra :
- w Oddziale Magazynów i Konserwacji Zbiorów – sprawdzono 52.004
kolejne sygnatury oraz sporządzono 11 protokołów rozbieżności (różnice w
odnotowaniu

skierowania

książki

w

księdze

inwentarzowej,

na

kartach

katalogowych a stanem faktycznym). Protokoły były sukcesywnie przekazywane
właściwym oddziałom do realizacji. Pod koniec trzeciego kwartału skontrum zostało
zawieszone, ponieważ zaistniały okoliczności wskazujące na

niezrealizowanie

protokołów braków bezwzględnych z lat 70-tych XX w. Do końca 2009 r.
sprawdzono 3 protokoły, zawierające ok. 2.000 dzieł.
- w Oddziale Starych Druków – spisano kolejnych 12.589 sygnatur; łącznie
sprawdzono 162.866 sygnatur,
- w Oddziale Bibliologicznym

zakończono skontrum w czerwcu 2009 r.

Sprawdzono 16.807 wol. i sporządzono protokoły,
- w Gabinecie Śląsko-Łużyckim we wrześniu rozpoczęto skontrum, spisano
17.515 sygnatur, w październiku zawieszono – w związku z koniecznością
przeprowadzenia kontroli zbiorów w Bibliotece im. Jana Czekanowskiego, przejętą
przez BUWr od 1. października 2009 r., na podstawie umowy pięcioletniej zawartej
pomiędzy Uczelnią a Polskim Towarzystwem Ludoznawczym,
- w Bibliotece im. Jana Czekanowskiego podczas skontrum prowadzonego
od października 2009 r. spisano 12.901 sygnatur.,
- w Sekcji Wydawnictw Zagranicznych Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania
Zbiorów sprawdzono 694 tytuły zakupione w celu wymiany zagranicznej.
W związku z wykryciem przez policję kradzieży książek w Oddziale
Magazynów i Konserwacji Zbiorów – w październiku rozpoczęto nadzwyczajne
skontrum obejmujące całość zbiorów tam przechowywanych. Powołano 6 komisji:
po jednej dla zbiorów zabezpieczonych oraz zbioru cymeliów, po dwie komisje dla
sprawdzenia

księgozbioru

podstawowego

oraz

zbioru

czasopism.

Łącznie

skontrolowano 38.359 sygnatur i stwierdzono brak 426 sygnatur oraz 159 sygnatur
wydawnictw uszkodzonych (wyrwany materiał ilustracyjny – staloryty, grafiki, itp.)
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Odnotowano

przypadki

zastępowania

oryginału

książki

egzemplarzem

skserowanym lub zeskanowanym.
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 275 książki uznane za braki i
odnotowano 130 nowych braków. Oddział Bibliologiczny skontrolował w sierpniu
2009 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. Nie odnotowano nowych braków.

XIV. Zabezpieczanie zbiorów
Zabezpieczania

zbiorów

dokonuje

się

przede

wszystkim

przez

ich

mikrofilmowanie i digitalizację
W r. 2009 w ramach mikrofilmowania zabezpieczającego dla potrzeb
Biblioteki i na zewnątrz Pracownia Reprografii i Digitalizacji wykonała 118.728
klatek mikrofilmów (w tym w godzinach etatowych – 79.604, w ramach projektów –
39.124) Ponadto, wykonano 3.725 mb kopii diazo oraz 95 mb kopii srebrowej,
wywołano 5.310 mb mikrofilmów, wykonano 22.383 kopie kserograficzne oraz
13.322 skanów czarno-białych. W Sekcji Digitalizacji i Mediów Cyfrowych wykonano
26.313 skanów z mikroform (w godzinach etatowych i w ramach projektów), 15.276
skanów z oryginałów i 2.842 skany w ramach zleceń określonych digitalizacją na
żądanie (digitalizacja całych dzieł na zamówienie użytkowników). Wykonano 6.342
reprodukcje fotograficzne a podczas realizacji fotoreportaży podjęto 1.342 tematy
zdjęciowe.
W r. 2009 do księgi zamówień Pracowni Reprografii i Digitalizacji wpisano
1.380 zleceń. Natomiast w ramach zabezpieczania zbiorów własnych wpisano do
księgi inwentarzowej mikrofilmów 583 jednostki (w 2008 r.: 325), w tym: 6 dla
Oddziału Rękopisów, 8 dla Gabinetu Śląsko – Łużyckiego, 558 dla Oddziału
Starych Druków, 11 dla Oddziału Zbiorów Muzycznych.
Działalność usługowa Pracowni przyniosła dochody w wysokości 225.348 PLN (w
r. 2008 – 199.815 PLN).
Większość zdigitalizowanych materiałów (zwłaszcza jeśli chodzi o cyfrowe kopie
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zbiorów specjalnych), po obróbce skanów i opisaniu ich metadanymi w formacie
Dublin Core trafia do Biblioteki Cyfrowej UWr (BCUWr.), która pełni funkcję głównej
platformy prezentacji i dystrybucji zasobów cyfrowych.
Na dzień 31.12.2009 BCUWr udostępniała już 25.137 obiektów cyfrowych
(31.12.08 było to 18.000 obiektów), a

odwiedziło ją ponad 3.420.633

użytkowników Internetu (31.12.08 było ich ponad 2.600.000).
W odniesieniu do Biblioteki Cyfrowej UWr. w okresie od stycznia do grudnia 2009 r.
zarejestrowano następujące dane statystyczne:
•

Łączna liczba odwiedzających: 85832

•

Łączna liczba dodanych publikacji: 6983

•

Łączna liczba odsłon (stron): 9002427

•

Łączna liczba wyszukiwań : 181 251

•

Łączna liczba wyświetlonych publikacji: 214 557

XV. Konserwacja zbiorów
Konserwacja zbiorów prowadzona jest dla zbiorów nowych w Sekcji
Konserwacji i w Introligatorni Oddziału Magazynów i Konserwacji Zbiorów, dla
zbiorów specjalnych – w Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych „Na Piasku”.
W roku sprawozdawczym finansowana była ona przede wszystkim ze środków
własnych Biblioteki.
W Introligatorni oprawiono 3.205 wol. druków zwartych, czasopism i gazet
(w r. 2008 – 5.403 wol.). Zmieniono statusy w 1.199 rekordach egzemplarza
książek oraz w 2.264 rekordach zasobów czasopism dla wydawnictw przyjętych z
oprawy.

Łączny koszt opraw i innych prac introligatorskich w 2009 r. wyniósł

129.235 PLN (w r. 2008 – 186.511 PLN)
W komorze gazowej dezynfekowano materiały biblioteczne ze zbiorów
ogólnych – wykonano 1 wsad.
W ramach prac konserwatorskich prowadzonych w Pracowni Konserwacji
Zbiorów Specjalnych poddano konserwacji 151 wol. (w 2008 r. – 294 wol.), 198
luźnych głosów (w 2008 r. – 61), 205 map, 2 druki ulotne, 1 grafikę i 2 fotografie
oraz

23

ramy.

Oprawiono

15

wol.

Sporządzono

4

opisy

dokumentacji

konserwatorskiej. Wykonano 685 klatki analogowych zdjęć i 220 cyfrowych zdjęć
dokumentacji fotograficznej oraz zarchiwizowano błony fotograficzne. Do wystaw
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przygotowano 27 wol. i 1 fotografię. Powyższe prace zostały wycenione na kwotę
270.096 PLN (w 2008 r. – 359.131 PLN).
Dla potrzeb konserwatorskich wykonano 20 arkuszy papieru marmuryzowanego.
Barwiono również skórę,

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 908 wol. książek i wykonali 6 pudeł.
zakończono

współpracę

z

Centrum

Kształcenia

i

W 2009 r.

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych w zakresie nauki zawodu introligatora.
Do całości prac wykonanych w Pracowni należy doliczyć koszt zużytych
materiałów w wysokości 8.183 PLN (w tym 2.100 PLN – materiały zużyte przez
uczniów).

XVI. Komputeryzacja
W roku 2009 dokonano zakupów i napraw następującego sprzętu
komputerowego:
Nazwa
Rozbudowa serwerów
Urządzenia sieciowe
Projektor
Drukarki
Inne drobne urządzenia (pamięci, dyski, słuchawki, czytniki kodów)
Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, etykiety)
Naprawa komputerów, drukarek, klimatyzacji, skanera kart
RAZEM

Ilość

15
1
6

Kwota
brutto
75.470
21.725
5.831
14.070
4.647
18.057
11.251
151.051

Na koniec roku 2009 na stanie Biblioteki znajdowało się 1.508 pozycji
inwentarzowych, w tym 228 zestawów komputerowych (159 na Szajnochy, 69 na
Piasku) i 93 drukarki (67 na Szajnochy, 26 na Piasku). 315 pozycji inwentarzowych
zostało wyselekcjonowanych do likwidacji.
W roku 2009 zmodernizowano sieć komputerową w Bibliotece na Piasku.
Powołanie Oddziału Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego, którego
działania są skierowane na digitalizację zbiorów specjalnych spowodowało
konieczność zapewnienia sprawnych łączy pomiędzy stanowiskami skanerów oraz
macierzą dyskową. Modernizacja obejmowała położenie nowych przewodów oraz
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instalację i konfigurację przełączników sieciowych. Rozbudowano również sieć w
Pracowni Reprografii. Zainstalowano nowy konwerter światłowodowy, przez co
przepustowość Piasek-Szajnochy wzrosła do 100Mbps.
W Bibliotece przy ul. Szajnochy nadzorowano prace (wykonywane przez WCSS)
przy wymianie światłowodu, w związku z pobliską budową Centrum Muzyki na
placu Wolności.
Pod koniec roku 2009 w Bibliotece działało 12 serwerów.
-serwer obsługujący system biblioteczny VIRTUUA,
-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.
-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 różne 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 funkcją jest zarządzanie domeną. W roku
2009 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.
-serwer wirtualny obsługujący usługi terminalowe (między innymi dostarcza 20
klientów VIRTUi do Instytutu Bibliotekoznawstwa) oraz obsługujący macierz
dyskową, na której składowane są skanowane karty katalogowe.
-serwer obsługujący macierz dyskową w Bibliotece na Piasku. Ten serwer został
zakupiony na początku roku 2009 wraz z szafą teleinformatyczną i macierzą
dyskową, na której są składowane skany wykonywane przez Oddział Naukowej
Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego
Codzienne prace związane z serwerami obejmowały: analizowanie logów,
wykrywanie nieprawidłowości w działaniu serwerów, aktualizacja oprogramowania,
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wykonywanie

kopii

zapasowych,

zakładanie

nowych

kont

domenowych

i

pocztowych, likwidacja starych, modyfikacje haseł, przekierowań, komunikatów o
urlopach i innych właściwości kont pocztowych na życzenie użytkowników.
Ponadto, w ramach obsługi serwera pocztowego odbywała się codzienna
aktualizacja oprogramowania antywirusowego w systemie poczty, modyfikacja
analizy kontekstowej spamu i ciągłe rozszerzanie bądź ograniczanie listy słów i
zwrotów niedozwolonych.
Jeśli chodzi o oprogramowanie – w 2009 r. zakupiono następujące
oprogramowanie (z pominięciem wydatków na VIRTUę):
Nazwa
Translatica Office Tłumacz jęz. Niem w. 5.5
ACDSee

RAZEM

Kwota
brutto
132,00
1516,81
1648,81

Na utrzymanie systemu VIRTUA (VIRTUA – maintenance) wydatkowano kwotę
40.486,18 USD (w roku 2008 było to odpowiednio 38.860,19 USD (brutto). Ponadto,
w 2009 dokonano aktualizacji systemu VIRTUA do wersji 48.1.11. Wymagało to:
- Korespondencji z VTLS w sprawie szczegółów technicznych i prośby o nowe
oprogramowanie;
- Analizowania wymogów sprzętowych nowej wersji VIRTUi – konieczna była
rozbudowa pamięci serwera z 8GB do 16GB;
- Przygotowania do procesu migracji z wersji 46.7 do wersji 48.1.11, z czym wiązały
się następujące czynności: konfiguracja systemu operacyjnego serwera, instalacja i
konfiguracja systemu bazodanowego Oracle 10 oraz migracja, konfiguracja i
uruchomienie bazy w systemie VIRTUA 48.
Po przygotowaniu środowiska systemowego i instalacji oprogramowania, proces
migracji rozpoczęto 3 sierpnia 2009 r. po wakacyjnym zamknięciu Biblioteki.
Dokonano niezbędnych zmian w strukturze bazy, po czym wykonano eksport
danych z bazy oryginalnej i ich import do bazy docelowej. Następnie wykonano
reindeksację nowej bazy, przeniesiono parametry oraz widoki bazy. Uruchomiono
klienta i pod nim sprawdzano poprawność instalacji systemu.

52

Wraz z aktualizacją systemu na stacjach roboczych w BUWr. oraz w bibliotekach
specjalistycznych zainstalowano nowego klienta systemu 48.1.11 (w sumie na
około 120 stanowiskach).

Klienty VIRTUi zainstalowane w bibliotekach zakładowych
w 2009 roku
Biblioteka
Liczba klientów VIRTUi
Prawo
10
Chemia
4
Pedagogika
5
Psychologia
4
Nauki Społeczne
5
Historia
2
Bibliotekoznawstwo
1(w bibliotece) + 20 (w laboratorium)
Fizyka
1
Archeologia
1
Filologia Polska
5
Informatyka/Matematyka
1
RAZEM
59
Statystyka zamówień (rewersów) złożonych poprzez Vectors iPortal w
Bibliotece Głównej: w 2009 r.
Czytelnia
Książki Skrypty Gł.

Piasek RAZEM

Styczeń

11727

1837

2567

222

16353

Luty

11824

2365

1727

110

16026

Marzec

18382

3629

3036

168

25215

Kwiecień

12477

1482

2843

181

16983

Maj

12206

1582

3315

204

17307

Czerwiec

9762

1443

2156

131

13492

Lipiec

9258

836

1825

98

12017

0

0

0

0

0

7367

1212

1219

51

9849

Październik

18258

5272

2021

91

25642

Listopad

15370

2068

2569

122

20129

Grudzień

11484

1385

2189

124

15182

Suma

138115

23111

25467

1502

188195

Sierpień
Wrzesień
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W roku 2009 z możliwości zapisów online do Biblioteki Uniwersyteckiej
skorzystało 8.431 osób.
Inne prace:
Ø NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej
W ramach przygotowań do rozpoczęcia projektu NUKATu mającego na celu
scalenie katalogów lokalnych i włączenie rekordów bibliograficznych do katalogu
centralnego opracowano zestawienia statystyczne bazy produkcyjnej BUWr.
Obejmują one szczegółową analizę tych rekordów bibliograficznych, które mają
"nie-NUKATowy” numer kontrolny. W ramach tych analiz wykonana została
również lista rekordów bibliograficznych bez numerów kontrolnych oraz takich,
które nie są w pełni kontrolowane kartoteką haseł wzorcowych. Pozwoli to na
bieżącą meliorację bazy lokalnej.
Ø Wdrożenie modułu udostępniania w Bibliotece Instytutu Historycznego.
Ø Wprowadzenie nowych statusów rekordów bibliograficznych, modyfikacja
skryptów wydruku,
Ø Modyfikacja skryptów do ładowania poprawek rekordów bibliograficznych
książek i czasopism,
Ø Przygotowanie danych z bazy VIRTUA do testowania systemu Visualizer,
Ø Kilkukrotne zmiany w formularzach zapisów do BUWr.
Ø Poprawki informacyjne w Vectors iPortalu
Ø Wykonanie aplikacji internetowej pozwalającej na kontrolę złożonych
zamówień do VIRTUi dla Czytelni Zbiorów Specjalnych
Ø Wykonanie aplikacji internetowej pozwalającej na śledzenie zamówień
służbowych na czasopisma (dla OIN)
Ø Opracowanie skryptów do ładowania nowych rekordów khw i wdrożenie
procedury automatycznego ładowania rekordów khw z NUKATu do bazy
BUWr. Dzięki tej procedurze katalogerzy pobierają z NUKATu jedynie
rekordy bibliograficzne, a związane z tymi rekordami bibliograficznymi
rekordy khw są ładowane do bazy lokalnej automatycznie.
Ø Zakładanie kont w VIRTUi dla pracowników BUWr. oraz bibliotek
specjalistycznych.
Ø Przygotowanie

i

wydruk

upomnień

czytelników przetrzymujących książki.

oraz

wezwań

ostatecznych

dla
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Ø Rozdzielenie indeksu haseł przedmiotowych na indeks haseł polskich oraz
angielskich,
Ø Wdrożenie automatycznego pobierania własnych rekordów bibliograficznych
z NUKATu,
Ø Melioracja rekordów khw i rekordów bibliograficznych pod kątem scalania
baz w ramach projektu NUKAT,
Projekty programistyczne Oddziału:
• Baza Publikacji pracowników UWr. Wykonane prace:
Ø import publikacji Wydziału Chemii za rok 2007, 2003 i 2001,
Ø wizualizacja rekordów z wielokrotnym polem 520 w internetowej bazie
publikacji,
Ø zmiana wyświetlania pól 856 i 520 w internetowej bazie publikacji,
Ø automatyczne dopisywanie pola 970b,
Ø import publikacji z formularzy do bazy internetowej i detekcja błędów,
Ø modyfikacja sposobu sortowania publikacji w wersji do druku (wg nazwisk
pracowników, a nie wg autorów publikacji),
Ø włączenie wszystkich pól uwag (500, 520) w wersji do druku
Ø indeksacja poszczególnych Wydziałów,
Ø poprawki związane z wydrukiem pól 856,
Ø modyfikacja wizualizacji bazy publikacji,
Ø dodatkowe pola uwag w formularzu,
• Inwentarz Druków Zwartych
Ø Rozwiązywanie różnych problemów związanych z formatowaniem wydruków
• Baza skontrum Starych Druków:
Ø konwersja baz Skontrum Starych Druków do wersji Access 2002,
• Baza map Oddziału Zbiorów Kartograficznych (GAIKK)
Ø Kontynuacja prac nad modułem udostępniania i zapisów
Ø Prezentacja bazy na Senacie UWr. (29.04.2009)
Ø Modyfikacja interfejsu katalogu – zgodnie z wymogami określonymi przez
System Identyfikacji Wizualnej UWr. Baza została też rozszerzona o
możliwość dodawania dodatkowych lokalizacji (poza domyślną lokalizacją
jaką jest Oddział Zbiorów Kartograficznych).
Ø Poprawki w module importu bazy OZK.
Ø Prace nad modułem statystyk.
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Ø Rozbudowa funkcjonalności użytkownika
• Katalogi kartkowe:
Ø Katalog kartkowy czasopism Gabinetu Śląsko-Łużyckiego – udostępnienie w
internecie,
Ø Katalog kartkowy grafiki– konwersja kart, prace nad strukturą katalogu,
udostępnienie do testowania,
Ø Katalog kartkowy dawnej Biblioteki Miejskiej (dzieła sztuki i portrety) –
konwersja

kart,

sprawdzanie

zgodności

z

oryginalnym

katalogiem,

udostępnienie do testowania,
Ø Kartkowy katalog alfabetyczny BUWr – wykonano aplikację do modyfikacji
katalogu (dodawania, usuwania, zastępowania kart) oraz przygotowano
częściowy katalog (do liter L włącznie) do udostępnienia w internecie
• Baza dubletów Oddziału Gromadzenia
• Baza danych usług pracowni Reprograficznej
Ø wprowadzanie modyfikacji,
Ø testowanie raportów,
• Inwentarz Oddziału Rękopisów
Ø wprowadzanie modyfikacji,
• Inwentarz Mikrofilmów.
Ø wprowadzanie modyfikacji,
Ø tworzenie nowych raportów
• Baza dubletów dla Oddziału Magazynów
Ø przygotowanie mechanizmu importu z plików CSV dla bazy dubletów
Inne prace, w których uczestniczyli pracownicy Oddziału:
•

Nowa witryna WWW

•

System dLibra

•

Opieka nad bazą PIKADO

•

W Oddziale Zbiorów Muzycznych zainstalowano program Kallisto
oraz skonfigurowano dla niego środowisko testowe.

•

Wydruk kodów kreskowych (około 53.300).

• Instalacja oprogramowania na komputerach;
• Reinstalacje systemów operacyjnych, sterowników;
• Podłączanie kolejnych komputerów do usługi Active Directory.
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• Przygotowanie i rozmieszczenie na komputerach w lokalizacji Piasek, aplikacji
ACDSee 7
• Opieka nad centralą telefoniczną i wydruk połączeń telefonicznych dla
Administracji.
• Opieka nad katalogiem komputerowym.
• Wywożenie, przywożenie sprzętu do i z naprawy.
• Pomoc w problemach komputerowych w Bibliotece Brytyjskiej,
• Przygotowania do uruchomienia e-Czytelni
• Nowa

Biblioteka

(Przygotowanie

różnorodnych

uwag

do

rozwiązań

projektowanych w Nowej Bibliotece)
Obsługa pracowników Biblioteki (Rozwiązywanie problemów ze sprzętem, z

•

systemem operacyjnym, z oprogramowaniem, itp.)
XVII. Uwagi końcowe
Rok 2009 był okresem kontynuacji wcześniej wytyczonych kierunków
rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Koncentrowano się w nim przede wszystkim na:
•

optymalizowaniu

świadczenia

usług

bibliotecznych,

starając

się

do

większości z nich w jak najszerszym wymiarze włączać osiągnięcia
najnowszych technologii, by ułatwiać korzystanie z Biblioteki i oszczędzać
czas oraz środki finansowe użytkowników (nowa witryna internetowa, eCzytelnia, e-learning BUWr, zdigitalizowane katalogi z możliwością
składania zamówień, georeferencyjny katalog kartografików z możliwością
składania zamówień i rejestracji wypożyczeń.);
•

podejmowaniu przedsięwzięć usprawniających pracę personelu Biblioteki
(wewnątrzbiblioteczne bazy, inwentarze, itp );

•

prowadzeniu

planowej

ochrony

i

zabezpieczania

cennych

zbiorów

specjalnych, głównie poprzez konserwację, digitalizację i mikrofilmowanie
(Biblioteka Cyfrowa, digitalizacja na żądanie, e-Wydawnictwo BUWr);
•

aplikowaniu do zewnętrznych źródeł finansowych i włączaniu w planowe
działania zabezpieczające także realizowanych projektów, które zwiększają
ilość

opracowanych

i

zabezpieczonych

zbiorów

oraz

umożliwiają

doposażenie Biblioteki w cenny sprzęt komputerowy i fotooptyczny;
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•

poszerzaniu i zacieśnianiu współpracy między Biblioteką Uniwersytecką a
bibliotekami specjalistycznymi UWr. (system VIRTUA, Baza Publikacji
Pracowników UWr., opracowanie centralne, szkolenia);

•

rozwijaniu współpracy z innymi instytucjami, na szczeblu regionalnym,
krajowym i międzynarodowym (wymiana kadry i wydawnictw, realizacja
wspólnych przedsięwzięć).

Ten kierunek rozwoju będzie utrzymywany i kontynuowany także w przyszłości.
Warto także nadmienić, że jednocześnie w Bibliotece (niejako w tle innych
działań) - od kilku lat trwa proces przygotowawczy do przyszłego przeniesienia
zbiorów do nowego gmachu (selekcja i przemieszczanie księgozbiorów, typowanie
i opracowywanie zbiorów przeznaczonych do wolnego dostępu, itp.) oraz
współpraca z inwestorem i wykonawcą przy rozstrzyganiu niektórych problemów
dotyczących rozwiązań funkcjonalnych w przyszłej lokalizacji Biblioteki.
Działania te będą utrzymywane i w razie potrzeby
intensyfikowane.

- odpowiednio
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH
ZA ROK 2009

I. Uwagi wstępne
W

roku

sprawozdawczym

w

uczelnianym

systemie

biblioteczno

–

informacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego funkcjonowało 38 bibliotek,
w tym:

33 biblioteki przy wydziałach i 5 bibliotek międzywydziałowych i poza

wydziałowych: Centrum Brytyjskie, Biblioteka Austriacka,

Studium Praktycznej

Nauki Języków Obcych, Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego
Brandta,

Biblioteka

im.

Jana

Czekanowskiego

Polskiego

Towarzystwa

Ludoznawczego (PTL).
Poza systemem organizacyjnym bibliotek istnieje również zbiór kartograficzny
Instytutu Geograficznego. W statystykach wykazuje go Biblioteka Instytutu
Geograficznego.

II. Sprawy organizacyjne
Rok

2009

Czekanowskiego

był

pierwszym

Polskiego

rokiem

Towarzystwa

działalności

Biblioteki

Ludoznawczego

w

im.

Jana

strukturach

uczelnianego systemu biblioteczno – informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego,
na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 28.09.2009 roku
Na kolejne dwa lata została podpisana umowa między Uniwersytetem Wrocławskim
a British Council.
Cztery biblioteki zmieniły nazwę:
Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii
Biblioteka Zakładu Fizjologii Molekularnej Zwierząt,
Biblioteka Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju
Regionalnego.

III. Kadry
W roku sprawozdawczym w bibliotekach istniało 130 pełnych etatów i dwie
½ etatu (w 2008 r. 130 pełnych etatów i cztery ½ etatu).
Przez Bibliotekę Uniwersytecką opłacane były etaty Biblioteki Austriackiej
i Centrum Brytyjskiego.
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Zmiana personalna na kierowniczym stanowisku nastąpiła w Bibliotece Filologii
Polskiej.
Kierownicy sześciu bibliotek zgłaszają potrzebę zwiększenia ilości etatów, w tym:
Biblioteka Psychologii o dwa etaty,
Mikrobiologia,

Filologia

o jeden etat: Historia Sztuki,

Germańska. Antropologia

Genetyka i

i Etnologia o

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.
8 bibliotek prowadzi działalność z jednoosobową obsadą.
Bez etatów bibliotecznych pozostają 4 biblioteki. Biblioteki Zakładu Klimatologii i
Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego oraz

Zakładu

Fizjologii Molekularnej Zwierząt - prowadzone są przez pracowników naukowotechnicznych. Biblioteka Ogrodu Botanicznego zatrudnia bibliotekarza na pracach
zleconych, a Biblioteka Antropologii zatrudnia pracownika naukowo - technicznego
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

9 bibliotekarzy dyplomowanych i 5

pracowników z

tytułem doktora nauk.
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 2008 roku - zwiększyła się kwota wydatkowana na usługi
online, zakup kart katalogowych, ekslibrisów, kodów kreskowych, materiałów
biurowych i materiałów do kserowania.
Natomiast zmniejszyła się suma wydanych pieniędzy na zakup

wydawnictw

zwartych i ciągłych, zbiorów specjalnych, sprzętu komputerowego, programów,
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oprawy introligatorskie i mebli,
Na potrzeby bibliotek w roku sprawozdawczym wydano następujące kwoty :

Wydatki [w zł]

Wydatki [w zł]

2009 r.

2008 r.

wydawnictwa zwarte

823.428

925.603

mniej o 102.175

wydawnictwa ciągłe

1.202657

1.700.203

mniej o 497.546

7.500

9.540

1.311.993

1.048.350

oprawa

58.837

62.195

mniej o

inne **

100.442

61.144

więcej o 39.298

komputery, programy

83.752

110.459

mniej o 26.707

Meble

47.557

132.407

mniej o 84.850

Rodzaj wydatków

zbiory specjalne
usługi online*

Różnica [w zł]

mniej o

2.040

więcej o 263.643
3.358

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

1.350 $,

B. Geologii 11.310 $

karty katalogowe, ekslibrisy, kody kreskowe, materiały biurowe, materiały do kserowania,

transport, delegacje, usługi cateringowe itp.

Większość bibliotek

sygnalizuje posiadanie zbyt małych funduszy na swoją

działalność i powiększanie zbiorów. Niewystarczające limity zakupów, w stosunku
do zapotrzebowania, nie są w stanie sprostać rosnącemu niezadowoleniu
studentów, zwłaszcza zaocznych, którzy mają szczególnie utrudniony dostęp do
literatury fachowej.

V. Stan zbiorów
Księgozbiór opracowany w bibliotekach w 2009 roku liczył 1.594.214
jednostek inwentarzowych,

w

tym: wydawnictwa

zwarte 1.170.294 wol.,

wydawnictwa ciągłe 15.133 tytuły (363.487 woluminów), zbiory specjalne 60.433
jednostek inwentarzowych.
W porównaniu z rokiem 2008 do bibliotek wpłynęło mniej dzieł i woluminów
wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych i jednostek inwentarzowych
zbiorów specjalnych.
Oprócz księgozbioru, który jest własnością Uniwersytetu, biblioteki posiadają
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zbiory towarzystw

naukowych i PAN: Biblioteka Instytutu Geograficznego -

księgozbiór Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2.106 wol. wydawnictw
zwartych, 149 tyt. 15.281

wol. czasopism,

2.736 jedn. inwentarzowych map i

atlasów) Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki - depozyt PAN (3.762 wol.
wydawnictw zwartych i 97 tyt. czasopism bieżących), Biblioteka Muzeum
Przyrodniczego - depozyt Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (487 tyt. 7.615
wol. czasopism).
W 2009 roku księgozbiór Biblioteki Wydziału Prawa przekroczył 203 tys.
jedn. inwentarzowych, w Bibliotece Instytutu Historycznego liczył prawie 140 tys.,
w Bibliotece Instytutu Filologii Polskiej 138 tys. i w Bibliotece Wydziału Nauk
Społecznych przekroczył 115 tys. jedn. inwentarzowych.
W

sześciu

bibliotekach

księgozbiory

były

mniejsze

niż

10

tys.

jedn.

inwentarzowych.

VI. Gromadzenie
Gromadzenie księgozbiorów w dużej mierze opierało się o zakup krajowy i
zagraniczny.
Dary, wymiana i egzemplarz obowiązkowy stanowią mniejszą część wpływu do
zbiorów bibliotek specjalistycznych. Dary i wymiana prowadzone są bezpośrednio
przez biblioteki specjalistyczne lub przez Bibliotekę Uniwersytecką.
Jak

sygnalizują

biblioteki

zmniejsza

się

bardzo

liczba

cennych

darów

przekazywanych przez towarzystwa naukowe, 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. Utrzymanie
księgozbioru w formie papierowej jest bardzo kosztowne.
Z powodu braku miejsca i możliwości opracowania darów, stanowi to wielki problem
dla obdarowanych bibliotek.
Łącznie w bibliotekach specjalistycznych - wymiana krajowa i zagraniczna,
egzemplarz obowiązkowy, dary

krajowe i zagraniczne – liczyły 8.386 wol.

wydawnictw zwartych i 2.530 wol. wydawnictw ciągłych ( w 2008 odpowiednio 8.441
wol. wyd. zwartych i 2.630 wol. ciągłych).
Księgozbiór pochodzący z kupna liczył 12.147 wol. wydawnictw
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zwartych i 3.127 wol. wydawnictw ciągłych (odpowiednio w 2008 r. 12.901).

wol.

wydawnictw zwartych i 3.626 wol. wydawnictw ciągłych).
Do zbiorów specjalnych przybyło 929 jednostek inwentarzowych.
Są to:

zbiory kartograficzne,

mikroformy,

materiały audiowizualne,

dokumenty elektroniczne, publikacje i raporty obserwatoriów, kserokopie, prace
magisterskie i doktorskie.
Stopniowo biblioteki odchodzą od gromadzenia prac magisterskich i ograniczają się
do prowadzenia ich katalogów. Obowiązek gromadzenia prac magisterskich
spoczywa na Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wobec stale rosnącej liczby użytkowników, podręczniki stanowią w wielu
bibliotekach coraz większy
stosunku do potrzeb a

problem. Liczba podręczników jest zbyt mała w

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 378 pozycji w Prawniczej Bibliotece Cyfrowej

VII. Opracowanie.
Biblioteka Uniwersytecka opracowała centralnie wydawnictwa zwarte
(bieżące nabytki) dla 29 bibliotek specjalistycznych.
Centralne opracowanie obejmuje katalogowanie tradycyjne, pełne opracowanie
komputerowe oraz ewidencję nowych nabytków i opracowanie techniczne.
Część bibliotek przed przekazaniem książek do opracowania w

Bibliotece

Uniwersyteckiej wpisuje je do inwentarza i opracowuje technicznie.
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).
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.
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Poza centralnym opracowaniem

pozostają biblioteki: Filologii Angielskiej,

Astronomii, Historii, Fizjologii Zwierząt oraz 3 biblioteki posiadające inne
oprogramowanie do komputerowego opracowania księgozbioru (Centrum Brytyjskie
- ALICE, CSNiE im.W.Brandta - Koha, Biblioteka im. J.Czekanowskiego PTL –
MAK).
Łącznie w 2009 r. biblioteki opracowały: 7.989 dzieł w 9.064

wol.

wydawnictw zwartych (w 2008 r. odpowiednio 8.282 dzieł w 9.351 wol. wyd.
zwartych).
Dodatkowo biblioteki przekatalogowały

dzieł 1.714 w 2.048 wol. wydawnictw

zwartych (odpowiednio w 2008 r. 2.890 dzieł w wol. 3.979 wydawnictw zwartych).
Wydawnictwa ciągłe biblioteki opracowują same. Większość bibliotek opracowuje
czasopisma w sposób tradycyjny. Biblioteki opracowały 2.377 tytułów czasopism w
5.677 woluminach.
Od 2008 roku Biblioteka Uniwersytecka wprowadziła opracowanie czasopism w
systemie VIRTUA dla bibliotek specjalistycznych (.
W bibliotekach specjalistycznych opracowano 929 jedn. inwentarzowych zbiorów
specjalnych i 3 jedn. inwentarzowe dla b. s. 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 7 bibliotekach nieopracowane są dary - 4.796 wol. wydawnictw zwartych.
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.
W roku sprawozdawczym

na szeroką skalę Biblioteka Uniwersytecka podjęła

szkolenie w opracowaniu komputerowym pracowników bibliotek specjalistycznych.
Dziewięć bibliotek we własnym zakresie tworzy rekordy egzemplarza: Biblioteka
Filologii Polskiej – 920 rekordów,

Biblioteka Instytutu Historycznego – 2.408

rekordów, Biblioteka Instytutu Pedagogiki – 588 rekordów,

Biblioteka Instytutu

Archeologii – 294 rekordy, Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki - 1.875
rekordów, Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych – 921 rekordy, Biblioteka
Wydziału Chemii –1.408 rekordów, Biblioteka Wydziału Prawa – 5.989 rekordów dla
wydawnictw zwartych i 22 dla wydawnictw ciągłych, Biblioteka Instytutu Geografii –
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413 rekordów egzemplarza
Razem biblioteki wprowadziły do bazy 14.816 rekordów egzemplarza dla
wydawnictw zwartych i 22 dla wydawnictw ciągłych, 30 zmodyfikowane oraz 721
rekordy zasobu nowe dla 10.991 wol., 78 dopisów dla 168 wol., 1.817 nowych
rekordów bibliograficznych, skopiowane własne 1.765, obce 2.435.
Według innego systemu komputerowego opracowywały
systemie Centrum Brytyjskie

w systemie ALICE,

swoje zbiory:

Biblioteka Centrum Studiów

Niemieckich i Europejskich w systemie Koha, Biblioteka im. J. Czekanowskiego
PTL w systemie MAK.
Bibliotekarze

z

bibliotek

specjalistycznych

bardzo

cenią

sobie

centralne

opracowanie zbiorów przez Bibliotekę Uniwersytecką i zdają sobie 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 2009 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.
Biblioteki posiadają także katalogi alfabetyczne kartkowe, 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

65

bibliograficzne znajdują się w katalogu komputerowym.
Biblioteki, które same opracowują księgozbiory - przekazały do Katalogu
Centralnego 3.187 kart wydawnictw zwartych i 2.267 kart do katalogu czasopism.
Bibliotece Uniwersyteckiej z przeznaczeniem

dla Biblioteki Narodowej biblioteki

przekazały 1.455 kart wydawnictw zwartych zagranicznych.
Do katalogów własnych biblioteki włączyły łącznie 59.136 kart.
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.
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

remontami bibliotek,

udostępnianiu

spowodowane

pracami skontrowymi,

były

przeprowadzkami,

zmniejszonym stanem obsady,

absencją pracowników.
Liczba godzin otwarcia czytelń w bibliotekach wynosiła 1.557,5 w tygodniu, a w
wypożyczalniach 1.336,5 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 328.227 (w 2008 r. 338.450)
Udostępniono w nich 831.757 jednostek inwentarzowych (w 2008 r. 836.364 jed.
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,
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w czytelniach było1.412 miejsc (w 2008 r. 1.417 miejsc).
Kilka bibliotek nie posiada oddzielnych pomieszczeń na czytelnie. Księgozbiór
udostępnia się w pokojach asystentów lub salach wykładowych
(np. w Bibliotekach: Filologii Klasycznej, Etnologii, Astronomii).
W wypożyczalniach zarejestrowano 51.417 czytelników (w 2008 r.54.206 ). Przybyło 7.159 czytelników, ubyło 7.125. czytelników.
W

Bibliotece

Wydziału

Prawa,

Wydziału

Chemii,

Wydziału

Nauk

Społecznych, Instytutu Pedagogiki, Instytutu Psychologii, Instytutu Historycznego
funkcjonuje

komputerowe wypożyczanie wydawnictw zwartych. Inne biblioteki

przygotowują się do komputerowego udostępniania. Wypożyczono na zewnątrz
257.769 jednostek inwentarzowych ( w 2008 r. 297.719 jedn. inw.)
Biblioteki prowadzą również wypożyczenia międzybiblioteczne.
Do bibliotek krajowych wypożyczono 870 wol. Do bibliotek zagranicznych 9 wol. Z
bibliotek krajowych wypożyczono 974 wol. Z bibliotek zagranicznych 78 wol.
Dzięki możliwości samodzielnego prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych
przez

biblioteki

specjalistyczne

nie

istnieje

już

pośrednictwo

Biblioteki

Uniwersyteckiej w udostępnianiu księgozbioru. Elektroniczny formularz wypożyczeń
międzybibliotecznych do bibliotek krajowych i zagranicznych znacznie przyspieszył
czas oczekiwania czytelnika na zamówione materiały.
Liczba zamówień do czytelń
337.228.

wynosiła

878.463, do wypożyczalni –

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 liczby udostępnionych w
nich jednostek inwentarzowych oraz

zmniejszenie się

liczby

książek

wypożyczonych na zewnątrz.
Zmiany powodowane są zbyt małą liczbą podręczników, masowym kopiowaniem
materiałów bibliotecznych na kserografach, aparatami cyfrowymi, 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

Wrocławskiego korzystają

biblioteczno

-

informacyjnego

Uniwersytetu

nie tylko studenci i pracownicy danej jednostki
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organizacyjnej, ale w coraz większym zakresie innych kierunków uniwersyteckich innych uczelni Wrocławia i innych miast. Do czytelników bibliotek specjalistycznych
zaliczyć trzeba studentów szkół prywatnych. Coraz częściej z bibliotek korzystają
uczniowie szkół ogólnokształcących i gimnazjalnych.
Zasadniczą przyczyną tej sytuacji jest, między innymi, to że o zbiorach bibliotek
czytelnicy dowiadują się z katalogów online, a strona internetowa Biblioteki
Uniwersyteckiej www.bu.uni.wroc.pl

łatwo doprowadza do danej biblioteki

specjalistycznej.
X. Działalność informacyjna.
W roku sprawozdawczym biblioteki udzielały ustnych informacji
biblioteczno - bibliograficznych,

4.507

pisemnych krajowych i

29

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.
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XI. Komputeryzacja
Ogółem w bibliotekach jest 337 komputerów,

w tym z dostępem do

Internetu: dla pracowników – 118, a dla czytelników – 182.
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.
Problemem
komputerowy,

dla

nadal

niektórych
brakuje

bibliotek

programów

staje

się

przestarzały

komputerowych

pracowników. Wiele bibliotek w dalszym ciągu posiada

i

sprzęt

przeszkolonych

skromne i przestarzałe

wyposażenie, co bardzo utrudnia kontakt emaliowy, przesyłanie wiadomości i
informacji.

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 2009 roku przeprowadziło 6 bibliotek. Biblioteka
Instytutu Historycznego przeprowadziła skontrum wydawnictw ciągłych ujawniając
1.298 wol. braków względnych. Była to pierwsza inwentaryzacja od 50.lat.
Biblioteki: Prawa, Filologii Słowiańskiej, Filologii Polskiej, Pedagogiki,
Matematyki i Informatyki przeprowadziły skontrum wydawnictw zwartych. Łącznie
było 4.012 wol. braków względnych i 1.562 wol. braków bezwzględnych.
Niektóre biblioteki nie przeprowadziły planowanej inwentaryzacji 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.
Selekcje obejmują materiały zaczytane, nieaktualne i nieprzydatne w
procesie naukowo-dydaktycznym w danej jednostce organizacyjnej.
W 2009 roku w bibliotekach specjalistycznych selekcja dotyczyła wydawnictw
zwartych i ciągłych. Wyłączony

ze zbiorów księgozbiór był przekazywany:

Bibliotece Uniwersyteckiej, innym bibliotekom, czytelnikom lub na makulaturę.
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W roku sprawozdawczym selekcję przeprowadziło 9 bibliotek.
Łącznie wyselekcjonowano 5.902 wol. wydawnictw zwartych i 84 wol.
wydawnictw ciągłych, w tym: do Biblioteki Uniwersyteckiej przekazano: 10 wol.
wydawnictw zwartych. Wielką selekcję księgozbioru przeprowadzała Biblioteka
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa i Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych.
Biblioteki

Pedagogiki i Historii

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

koszta 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 na oprawę księgozbiorów 16 bibliotek
wydało łącznie 58.837 PLN,

mniej w stosunku do roku 2008 o 3.358 PLN.

XIV. Lokale, remonty, przeprowadzki
Łączna powierzchnia użytkowa w bibliotekach wynosiła 11.521 m2.
Biblioteka Studium Języków Obcych powróciła do odremontowanych
pomieszczeń przy pl. Nankiera.
3 biblioteki nie mają samodzielnych pomieszczeń (Filologia Klasyczna,
Etnologia, Fizjologia Zwierząt), księgozbiór znajduje się w pokojach pracowników
naukowych i na korytarzach.
Większość bibliotek nie posiada rezerw na nowe nabytki.
Osobnym problemem jest brak oddzielnych pomieszczeń na

czytelnie

i

wypożyczalnie. W wielu bibliotekach obie funkcje pełni jedno pomieszczenie.
Często niezadowalające są

warunki pracy bibliotekarzy, stanowiska pracy

wielu z nich mieszczą się w magazynach i brak jest pomieszczeń socjalnych. (np.
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w Bibliotece Instytutu Filologii Polskiej).

XV. Wyposażenie techniczne
Wyposażenie techniczne w bibliotekach unowocześnia się. Z roku na rok
przybywa sprzętu komputerowego, skanerów, czytników, kserokopiarek –
zwłaszcza przeznaczonych do użytku wewnętrznego.
W 2009 roku na wyposażeniu bibliotek było 337 komputerów, 30 kserografów i 47
czytników.

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.
Od 2009 roku na szeroką skalę są przeprowadzane szkolenia z zakresu tworzenia
rekordu egzemplarza i rekordu bibliograficznego prowadzone przez mgr Monikę
Jóźwiak - Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru nad Wdrażaniem Systemu
Komputerowego. Po dwie osoby zostały przeszkolone z Biblioteki Filologii Polskiej,
Biblioteki Geografii i jedna z Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki.
Szkolenia w innych bibliotekach naukowych są związane przeważnie 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

i

szkolenia

specjalistyczne.
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.
Pracownik Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych brał udział w szkoleniu LLP
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Erasmus w Oslo.
Pracownik

Biblioteki

Austriackiej

uczestniczył

w

następujących

wyjazdach

szkoleniowych:
16 – 21.02.2009 - wyjazd szkoleniowy do Wiednia
17 – 18.03.2009 - udział w konferencji Bibliotek i Lektorów Austriackich w Opolu
01 – 07.06.2009 – pobyt szkoleniowy w Bibliotece Narodowej Księstwa
Lichtensteinu

[Liechtensteinische Landesbibliothek]w ramach programu LLP

Erasmus
23– 29.08.2009 – pobyt szkoleniowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Graz [
Universitätsbiibliothek Graz] (Austria)
03-09.11.2009 – udział w konferencji „Chanchen kultureller Netzwerke IV” w
Wiedniu

XVII. Działalność dydaktyczna i naukowa
Pracownicy bibliotek aktywnie uczestniczyli w szkoleniu studentów I roku,
prowadząc ćwiczenia i wykłady z przysposobienia

bibliotecznego.

Przeszkolili

7.606 studentów w 175 grupach, poświęcając na szkolenie 262 godziny. Szkolenie
prowadziło 69 osób. Studenci

pierwszego roku studiów zaocznych Psychologii

zostali przeszkoleni z przysposobienia bibliotecznego w Bibliotece Uniwersyteckiej.
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 2009 roku zostały wydane publikacje 13 pracowników bibliotek
specjalistycznych. Wykaz publikacji w załączeniu.
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
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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. Tradycją
w wielu bibliotekach są wystawy nowości organizowane przez wydawców.
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Do niniejszego sprawozdania dołączono:

1. Wykaz publikacji pracowników bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego za rok
2009.
2. Zestawienie wystaw organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę
Uniwersytecką w 2009r.
3. Wykaz konferencji, seminariów i narad, w których uczestniczyli pracownicy
Biblioteki Uniwersyteckiej w 2008 r.
4. Tabele dotyczące bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego w 2009 r.:
-

dochodów i wydatków,

-

gromadzenia,

-

opracowania,

-

udostępniania zbiorów,

-

działalności bibliotek specjalistycznych.
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Wykaz publikacji pracowników bibliotek
Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2009
Publikacje naukowe
Bosacka Maria (Biblioteka Instytutu Pedagogiki)
Wspólne działania bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego na
przykładzie Bibliotek Instytutów Pedagogiki i Psychologii / Maria Bosacka, Izabela Indeka
// W: Współpraca regionalna i ogólnopolska bibliotek naukowych Wrocławia [Dokument
elektroniczny] / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : Korporacja
Bibliotekarzy Wrocławskich, 2009. - S. 105-110. - Recenzent: prof. dr hab. Maria
Pidłypczak-Majerowicz.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

Czernianin Wiktor (Biblioteka Instytutu Psychologii)
W kręgu Kazimierza Przerwy-Tetmajera : studia i szkice / Wiktor Czernianin. Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2009. - 155 [2] s. Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Andres. - Współpraca wydawnicza Instytutu
Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

Czyrek Joanna (Biblioteka Wydziału Chemii)
Współpraca Biblioteki Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego / Joanna
Czyrek // W: Współpraca regionalna i ogólnopolska bibliotek naukowych Wrocławia
[Dokument elektroniczny] / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław :
Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2009. - S. 111-116. - Recenzent: prof. dr hab.
Maria Pidłypczak-Majerowicz.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Współpraca regionalna i ogólnopolska bibliotek naukowych Wrocławia [Dokument
elektroniczny] / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : Korporacja
Bibliotekarzy Wrocławskich, 2009. - 1 dysk CD. - Tytuł z etykiety na opakowaniu i str. tyt.
w dokumencie. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. - Recenzent: prof. dr hab. Maria
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Pidłypczak-Majerowicz.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Dziemiańczuk Elżbieta (Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych)
Numerical list/catalogue of the topographical and geological multisheet maps from
Silesia Region (1850 - 1950) in VIRTUA system and development of contents on these
maps [Dokument elektroniczny] / Elżbieta Dziemiańczuk, Ewa Szynkiewicz. - Bibliogr.
http://liber-maps.kb.nl/articles/15dziemianczuk.html
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana)
Górna Bożena (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Jan Kosik - opiekun Biblioteki Wydziału Prawa / Bożena Górna // W: Prace z prawa
cywilnego : dla uczczenia pamięci profesora Jana Kosika / [red. nauk. Piotr
Machnikowski]. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. - (Acta
Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 308). - S. 183-194. - Bibliogr. - Recenzentka : Ewa
Rott-Pietrzyk.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana)
Kontakty Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr / Bożena Górna,
Wioletta Zięba // W: Współpraca regionalna i ogólnopolska bibliotek naukowych Wrocławia
[Dokument elektroniczny] / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław :
Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2009. - S. 123-129. - Recenzent: prof. dr hab.
Maria Pidłypczak-Majerowicz.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Profesor Kazimierz Orzechowski - założyciel wydziałowej biblioteki prawniczej /
Bożena Górna. // W: Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana
Wratislaviensia. Z. 3, Własność - idea, instytucje, ochrona / red. Mirosław Sadowski, Piotr
Szymaniec. - Wrocław : KDPiP WPAiE UWr, KNDPiP , 2009. - S. 405-418. - Bibliogr. Recenzenci: prof. UŁ dr hab. Maciej Chmieliński, dr Radosław Antonów
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana)
Współpraca regionalna i ogólnopolska bibliotek naukowych Wrocławia [Dokument
elektroniczny] / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : Korporacja
Bibliotekarzy Wrocławskich, 2009 ZOB. Czyrek, Joanna
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Grabarska Ewa
Formy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Ewa Grabarska // W:
Współpraca regionalna i ogólnopolska bibliotek naukowych Wrocławia [Dokument
elektroniczny] / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : Korporacja
Bibliotekarzy Wrocławskich, 2009. - S. 69-71. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Maria
Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Indeka Izabela (Biblioteka Instytutu Psychologii)
Wspólne działania bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego na
przykładzie Bibliotek Instytutów Pedagogiki i Psychologii / Maria Bosacka, Izabela Indeka
ZOB. Bosacka Maria
Kalota Tomasz
Jak przygotować obiekty do włączenia ich do biblioteki cyfrowej? : doświadczenia
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Tomasz Kalota // W: Biblioteki kościelne i
klasztorne w Polsce : historia i współczesność / red. Henryk Olszar, Bogumiła
Warząchowska. - Katowice : Księgarnia św. Jacka, 2009. - (Studia i Materiały Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 47). - S. 86-90. - Bibliogr. Recenzent : ks.prof.dr hab. Jerzy Myszor.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Obszary współpracy przy tworzeniu bibliotek cyfrowych / Tomasz Kalota // W:
Współpraca regionalna i ogólnopolska bibliotek naukowych Wrocławia [Dokument
elektroniczny] / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : Korporacja
Bibliotekarzy Wrocławskich, 2009. - S. 9-17 : rys. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab.
Maria Pidłypczak-Majerowicz.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Karlak Weronika
Działalność Consortium of European Research Libraries (CERL) i udział w nim
polskich bibliotek / Weronika Karlak // Roczniki Biblioteczne. - R. 53 (2009), s. 301-311
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana)
Katalogowanie starych druków w formacie MARC21 : z doświadczeń bibliotek
naukowych współpracujących z katalogiem narodowym NUKAT / Weronika Karlak //
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Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy. - 2009, nr 2, s. 26-34. - Streszcz. w jęz.
ang.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Kaźmierczak Ewa
Angelus Silesius (1624-1677) : Cherubinischer Wandersmann, oder Geist-Reiche
Sinn- und Schluss-Reime zur Gotlichen beschauligkeit anleitende: [hasło] / Ewa
Kaźmierczak // W: Wszystkie modlitwy Rzeczypospolitej : katalog wystawy, 3 lipca - 30
sierpnia 2009 / [oprac. haseł Grażyna Rolak et al.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, 2009. - S. 59
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Angelus Silesius (1624-1677) : Heilige Seelen-Lust oder Geistliche Hirten-Lieder
der in ihren Jesum verliebten Psyche, gesungen : [hasło] / Ewa Kaźmierczak // W:
Wszystkie modlitwy Rzeczypospolitej : katalog wystawy, 3 lipca - 30 sierpnia 2009 /
[oprac. haseł Grażyna Rolak et al.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2009. S. 60
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę w Boga : [hasło] / Ewa Kaźmierczak // W:
Wszystkie modlitwy Rzeczypospolitej : katalog wystawy, 3 lipca - 30 sierpnia 2009 /
[oprac. haseł Grażyna Rolak et al.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2009. S. 46
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Lange Marta
Wypożyczenia międzybiblioteczne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu kontynuacja tradycji i nowe formy działalności / Marta Lange // W: Współpraca regionalna i
ogólnopolska bibliotek naukowych Wrocławia [Dokument elektroniczny] / pod red. Joanny
Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2009. - S. 8190. - Bibliogr. - Recenzent: prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Lewińska Jadwiga (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Współpraca Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego w zakresie dokumentacji publikacji pracowników naukowych / Jadwiga
Lewińska // W: Współpraca regionalna i ogólnopolska bibliotek naukowych Wrocławia
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[Dokument elektroniczny] / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław :
Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2009. - S. 131-136. - Recenzent: prof. dr hab.
Maria Pidłypczak-Majerowicz.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Michniewicz-Wanik Krystyna (Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych)
Bariery i wady organizacji jako czynnik hamujący rozwój zawodowy pracownika
[Dokument elektroniczny] = Defects in management organization as an inhibiting factor in
the employee development / Krystyna Michniewicz-Wanik. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang.
Tekst
dostępny
przez
www
w
wersji
*.doc
i
*.pdf
:
http://bg.uwb.edu.pl/konferencja2009/materialy/Michniewicz-Wanik.Krystyna.html. - Do
otwarcia plików potrzebne osobne aplikacje : edytor tekstów lub przeglądarka plików *.pdf
np. Adobe Acrobat Reader. - Link zweryfikowany 16.09.2009
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Mrozowicz Iwona (Biblioteka Instytutu Historycznego)
Bibliografia prac Prof. dr. Adama Galosa od 2004 roku / oprac. Iwona Mrozowicz //
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. - R. 64, nr 2-3 (2009), s. 153-156. - Historiae
dedictus Profesorowi Adamowi Galosowi w 85. rocznicę urodzin
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

Nowak Beata (Biblioteka Instytutu Historycznego)
Bibliografia historii Śląska 2006 = Bibliographie zur Geschichte Schlesiens 2006 =
Bibliografie dějin Slezska 2006 / oprac. Peter Garbers, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc,
Robert Heś, Konrad Hierasimowicz, Eligiusz Janus, Przemysław Kulesza, Beata Nowak,
Małgorzata Pawlak, Barbara Pytlos, Wiebke Rohrer, Karol Sanojca, Alena Volná, Elżbieta
Warżagolis ; red. Konrad Hierasimowicz, Karol Sanojca. - Wrocław : Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego ; Marburg : Verlag Herder-Institut ; Opava : Slezský ústav
Slezského zemského muzea, 2009. - XLVII, 531 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ;
3135). - (Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas / hrsg. vom
Herder-Institut e.V. ; 46)
(jęz. polski, wydawnictwo własne)
Osowska-Pudło Anna
Udział wrocławskich kartografów w XII Dolnośląskim Festiwalu Nauki / D. Borowicz,
A. Osowska // Polski Przegląd Kartograficzny. - T. 41, nr 4 (2009), s. 418
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(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Pacholak Marian
"Fondo Litwornia" / Marian Pacholak. - Bibliogr. // Archiwum Emigracji. - 2009, z. 1,
s. 226-233. - Sprawozdanie z podróży naukowej i czynności nad zinwentaryzowaniem
zespołu materiałów archiwalnych profesora Andrzeja Litworni (1943-2006) w Udine
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
O Osobowicach, wrocławskich książkach i ulicy Rodziny Kornów / Marian Pacholak
// Kwartalnik Powiatu Oleśnickiego. - 2009, nr 2, s. 17-20 : il.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Piotrowicz Grażyna
Enrich - Europejskie Manuscriptorium Kultury / Grażyna Piotrowicz // Polish Optical
Internet : PIONIER Magazine. - [Nr] 3 (2009), s. 14-15
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Projekt ENRICH - współpraca europejska wokół utworzenia wirtualnego środowiska
badań i prezentacji historycznego dziedzictwa kulturowego / Grażyna Piotrowicz // W:
Polskie Biblioteki Cyfrowe 2008 : materiały z konferencji zorganizowanej w dniach 24-25
listopada 2008 roku przez: Bibliotekę Kórnicką PAN, Poznańską Fundację Bibliotek
Naukowych, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe / red. Cezary Mazurek,
Maciej Stroiński, Jan Węglarz. - Poznań : Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2009. - S.
29-38. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Jan Węglarz,
dr inż. Andrzej Stroiński i dr inż. Cezary Mazurek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
[The University Library Wrocław as the content partner in the ENRICH Project...] /
Grażyna Piotrowicz // W: ENRICH final conference proceedings, National Library of Spain,
Madrid, 5-6 november, 2009. - Madrid : [s.n.], 2009. - S. 89-90
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne)
Przybytek Dariusz
Dzieje Polski na mapach interaktywnych [Dokument elektroniczny] / Dariusz
Przybytek. - Dysk jest dodatkiem do publikacji głównej : Atlas historyczny : od
starożytności do współczesności : gimnazjum / [red. atlasu Izabela Hajkiewicz, Beata
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Konopska, Dariusz Przybytek]. - Wrocław : Nowa Era. Redakcja Kartograficzna, 2009. - 1
dysk optyczny (CD-ROM)
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Eugeniusz Romer : geograf i kartograf / Grzegorz Strauchold, Dariusz Przybytek //
W: Wybitni wrocławianie : z wielokulturowej historii miasta / pod red. Ireny Lipman i Joanny
Nowosielskiej-Sobel. - Wrocław : Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne, 2009. S. 53-60 : fot. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. prof. Grzegorz Hryciuk. - Trzecie spotkanie
Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno- Społecznego, Muzeum Miejskiego we Wrocławiu i
Instytutu Hist. Uniw. Wroc. w dn. 20 XI 2008 r.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Europa Środkowa w latach 1933-1939 : [mapa] / cop. Dariusz Przybytek // W:
Zrozumieć historię - kształtować przyszłość : wybrane aspekty stosunków polskoniemieckich w latach 1933-1949 : materiały pomocnicze do nauczania historii / pod red.
Kingi Hartmann. - Wyd. 2. popr. - Wrocław ; Drezno : Wydawnictwo Gajt, 2009. - S. 26-27
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Kartografie historyczne w multimediach / Dariusz Przybytek / W: Śląsk w czasie i
przestrzeni / red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold. - Wrocław : ATUT,
2009. - (Spotkania Donośląskie ; t. 4). - S. 229-232. - Recenzent: dr hab. prof. UWr
Grzegorz Hryciuk. - Materiały z konferencji. Czwarte "Spotkanie Dolnośląskie" odbyło się
w Szklarskiej Porębie w dn. 29-31 maja 2008 r.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Oddziały KOP Iwieniec w 1935 roku : [mapa] / [placówki KOP „Iwieniec” na mapę
Wojskowego Instytutu Geograficznego naniósł Dariusz Przybytek] // W: Zapomniany
garnizon : Oddziały Korpusu Pogranicza w Iwieńcu w latach 1924-1939 / Tomasz
Głowiński. - Wrocław : Wydaw. GAJT, 2008/2009. - 4 str. okładki
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Polska pod okupacją (1939-1941) : [mapa] / oprac. Dariusz Przybytek ; konsult.
nauk. Krzysztof Ruchniewicz // W: Zrozumieć historię - kształtować przyszłość : wybrane
aspekty stosunków polsko-niemieckich w latach 1933-1949 : materiały pomocnicze do
nauczania historii / pod red. Kingi Hartmann. - Wyd. 2. popr. - Wrocław ; Drezno :
Wydawnictwo Gajt, 2009. - S. 85
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
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Polska w nowych granicach 1945-1949 : [mapa] / cop. Dariusz Przybytek // W:
Zrozumieć historię - kształtować przyszłość : wybrane aspekty stosunków polskoniemieckich w latach 1933-1949 : materiały pomocnicze do nauczania historii / pod red.
Kingi Hartmann. - Wyd. 2. popr. - Wrocław ; Drezno : Wydawnictwo Gajt, 2009. - S. 202203
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
III Rzesza Niemiecka w latach 1941-1944 : [mapa] / cop. Dariusz Przybytek // W:
Zrozumieć historię - kształtować przyszłość : wybrane aspekty stosunków polskoniemieckich w latach 1933-1949 : materiały pomocnicze do nauczania historii / pod red.
Kingi Hartmann. - Wyd. 2. popr. - Wrocław ; Drezno : Wydawnictwo Gajt, 2009. - S. 98-99
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Skutki zmian terytorialnych w Europie Wschodniej po utracie przez Polskę
niepodległości w 1939 r. oraz w momencie jej odzyskania w 1989 r. / Dariusz Przybytek,
Grzegorz Strauchold // W: Polska i Białoruś w XX wieku : z dziejów Europy ŚrodkowoWschodniej / pod red. Edwarda Czapiewskiego i Grzegorza Straucholda. - Wrocław :
GAJT, 2009. - S. 165-177 : mapy. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Włodzimierz
Suleja, prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz. - Materiały z międzynarodowej konferencji
naukowej, która miała miejsce w Mińsku 29 września 2009 roku.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Rek Bolesław
Przyszłość bibliotek akademickich : podejście definicyjne / Pongracz Sennyey,
Lyman Ross, Caroline Mills ; tł. Bolesław Rek. - Streszcz. w jęz. pol. // EBIB Elektroniczny
Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. - 2009, nr 7 http://www.ebib.info/2009/107/a.php?rek. - Link zweryfikowany 20.10.2009
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Rossa Piotr
Rozwój bibliotek cyfrowych i repozytoriów elektronicznych na Dolnym Śląsku w
latach 2004-2008 / Krzysztof Moskwa, Piotr Rossa // W: Komputerowe wspomaganie
badań naukowych. XVI = The computer-aided scientific research / red. Jan Zarzycki. Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2009. - ((Prace Wrocławskiego
Towarzystwa Naukowego. Seria B ; nr 215). - S. 15-[26]. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i
ang. - Materiały z konferencji, która odbyła się w dniach 28-30 października 2009 r. w
Polanicy-Zdroju. - Recenzenci : prof. dr hab. Daniel J. Bem [et al.]
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(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

Sipa-Pachota Elżbieta (Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej)
Duchowe rozdroża w japońskiej kulturze popularnej : próba odczytania religijnych
aspektów na wybranych przykładach mangi i anime / Elżbieta Sipa-Pachota // Acta
Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna. - [T.] 15 (2009), s. 131-141
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana)

Szemplińska Anna (Biblioteka Instytutu Psychologii)
Godność osoby niepełnosprawnej intelektualnie we wspólnotach zamieszkania
L'Arche / Anna Szemplińska, Robert Śmigiel // W: Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi
zespołami genetycznymi / pod red. Andrzeja Twardowskiego. - Poznań : Wydaw. Nauk.
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, 2009. - S. 227-234. - Bibliogr. - Recenzja: prof.
zw. dr hab. Irena Obuchowska
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Winnicka Małgorzata (Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej)
Dedykacje rękopiśmienne w książkach z fragmentu księgozbioru domowego poetki
Marianny Bocian / Małgorzata Winnicka // Annales Academiae Paedagogicae
Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia. - [Nr] 6 [og. zb. 61] (2008)
[wyd. 2009], s. 77-88
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Zięba Wioletta (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Kontakty Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr / Bożena Górna,
Wioletta Zięba ZOB. Górna Bożena
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Publikacje inne

BIAŁOWĄS MICHAŁ
Staże zagraniczne : Praga / Piotr Rossa , Michał Białowąs zob. Rossa, Piotr
BIAŁY LUCYNA
Góry mistyczne : Karkonoskie włości Ducha Gór w świetle podań i literatury / Lucyna Biały
// Przegląd Uniwersytecki. - 2009, nr 12, s. 27
CENCORA ARKADIUSZ
Staże zagraniczne : Drezno / Arkadiusz Cenzora [!] // Przegląd Uniwersytecki. - 2009, nr
5, s. 31
HALINIAK TERESA
Baza publikacji pracowników UWr – jej znaczenie i możliwości / Teresa Haliniak,
Aleksandra Zawadzka // Przegląd Uniwersytecki. - 2009, nr 12, s. 31
JUCHNIEWICZ TADEUSZ (BWPAiE)
Model kształcenia "nowoczesnego prawnika" w Republice Litewskiej / Tadeusz
Juchniewicz. // Przegląd Uniwersytecki. - 2009, nr 3, s. 15 : fot.
Prawnicy lwowscy na Uniwersytecie Wrocławskim – wystawa / Tadeusz Juchniewicz //
Przegląd Uniwersytecki. - 2009, nr 6-8, s. 17-18 : fot.
Wizyta w Borysławiu na Ukrainie i w Bujwidzach na Litwie / Tadeusz Juchniewicz //
Przegląd Uniwersytecki. - 2009, nr 3, s. 17 : fot.
KARLAK WERONIKA
Druki z ręcznego tłoczenia / Weronika Karlak // Przegląd Uniwersytecki. - 2009, nr 1, s. 22
KAŹMIERCZAK EWA
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Od Ptolemeusza do Heweliusza / Ewa Kaźmierczak // Przegląd Uniwersytecki. - 2009, nr
12, s. 28
KOTYŃSKA EDYTA
2010 rok – 200. rocznica sekularyzacji na Śląsku / Edyta Kotyńska // Przegląd
Uniwersytecki. - 2009, nr 6-8, s. 36-37 : fot.
Stare i nowe w bibliotece – współpraca czy konkurencja / Edyta Kotyńska // Przegląd
Uniwersytecki. - 2009, nr 6-8, s. 36 : fot.
LEN RYSZARD
Niebo w malarstwie monumentalnym a teoria względności / Ryszard Len // Przegląd
Uniwersytecki. - 2009, nr 12, s. 26-27
OPASEK SŁAWOMIR
Nożownicza, czyli od rzemieślników do nożowników / Sławomir Opasek // Przy kościele
Uniwersyteckim. Pismo wspólnoty parafialnej pod wezwaniem Najświętszego Imienia
Jezus we Wrocławiu. - 2009, nr 1, s. 8-9
Plac Biskupa Nankiera, czyli od szlaku bursztynowego do szaberplacu. Cz.1 / Sławomir
Opasek // Przy kościele Uniwersyteckim. Pismo wspólnoty parafialnej pod wezwaniem
Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu. - 2009, nr 2, s. 6-7
Plac Biskupa Nankiera, czyli od szlaku bursztynowego do szaberplacu. Cz.2 / Sławomir
Opasek // Przy kościele Uniwersyteckim. Pismo wspólnoty parafialnej pod wezwaniem
Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu. - 2009, nr 3, s. 6-7

OSOWSKA-PUDŁO ANNA
Kartografia Księżyca wczoraj i dziś / Anna Osowska-Pudło // Przegląd Uniwersytecki. 2009, nr 12, s. 27-28

PACHOLAK MARIAN
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Fondo Litwornia / Marian Pacholak // Przegląd Uniwersytecki. - 2009, nr 5, s. 31- : fot.
PIOTROWICZ GRAŻYNA
Bezcenny mszał powrócił na Uniwersytet Wrocławski / Grażyna Piotrowicz // Przegląd
Uniwersytecki. - 2009, nr 12, s. 11
PITAK EWA
Digitalna rekonstrukcja Viadriny /Ewa Pitak // Przegląd Uniwersytecki. - 2009, nr 2, s. 32
Rok Astronomii w Bibliotece Uniwersyteckiej / Ewa Pitak // Przegląd Uniwersytecki. - 2009,
nr 12, s. 26
PRZYBYTEK DARIUSZ
Georeferencyjna aplikacja inwentarzowo-katalogowa zbiorów kartograficznych UWr /
Dariusz Przybytek // Przegląd Uniwersytecki. - 2009, nr 5, s. 30
ROSSA PIOTR
Staże zagraniczne : Praga / Piotr Rossa, Michał Białowąs // Przegląd Uniwersytecki. 2009, nr 5, s. 30
SOBEL GRZEGORZ
Café Cloin - pierwsza kawiarnia wiedeńska we Wrocławiu / Grzegorz Sobel // Filiżanka
smaków. - Nr 8 (2009), s. 2-5 : il.
Gotujemy
po
staro-wrocławsku,
www.smakiwroclawia.pl

[w:]

Smaki

Wrocławia,

listopad

2009

Jarmark bożonarodzeniowy w dawnym Wrocławiu, [w:] Smaki Wrocławia, grudzień 2009
www.smakiwroclawia.pl
Winiarnia Christiana Hansena - okręt flagowy wrocławskiej gastronomii, [w:] Smaki
Wrocławia, listopad 2009 www.smakiwroclawia.pl
Wrocław przy stole [w:] Serwis internetowy : Smaki Wrocławia, październik 2009
www.smakiwroclawia.pl
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SZULC ALEKSANDRA
Biblioteka Europa Universität Viadrina we Frankfurcie nad Odrą / Aleksandra Szulc //
Przegląd Uniwersytecki. - 2009, nr 10, s. 32
Na szkoleniu w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bochum / Aleksandra Szulc // Przegląd
Uniwersytecki. - 2009, nr 6-8, s. 37
WĘGLOWSKI JAN
Biblioteki w Ołomuńcu /Jan Węglowski // Przegląd Uniwersytecki. - 2009, nr 10, s. 32
Staże zagraniczne : Ostrawa / Jan Węglowski // Przegląd Uniwersytecki. - 2009, nr 5, s.
30-31
ZAWADZKA ALEKSANDRA
Baza publikacji pracowników UWr – jej znaczenie i możliwości / Teresa Haliniak,
Aleksandra Zawadzka zob. Haliniak Teresa
ZOSSEL FRANCISZKA
Biblioteki Uniwersytetu Karola w Pradze / Franciszka Zossel // Przegląd Uniwersytecki. 2009, nr 12, s. 36
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Zestawienie wystaw zorganizowanych lub współorganizowanych
przez Bibliotekę Uniwersytecką w 2009 r.
18.0930.11.2009
(DFN)

Bliżej gwiazd – motyw gór w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu (Oddział Informacji Naukowej)

18.0930.11.2009
(DFN)

Wrocławskie obserwatorium astronomiczne (Gabinet Śląsko-Łużycki)

22.0923.09.2009
(DFN)

Od Ptolemeusza do Heweliusza – książki astronomiczne z kolekcji
starych druków w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu (Oddział
Starych Druków)

Wystawy, na które wypożyczano zbiory Biblioteki
Uniwersytetu Wrocławskiego w 2009r.

02.07.200901.09.2009

Wszystkie modlitwy
Ossolińskich, Wrocław)

Rzeczypospolitej

(Zakład

Narodowy

im

17.03.200914.09.2009

Z dziejów Akademii Rycerskiej w Legnicy (Muzeum Miedzi, Legnica)

03.07.200913.09.2009

Űber den Häuptern der Riesen - Kleists schlesische Reise (Kleist-

31.08.200906.12.2009

Aufbruch in die Gotik. Der Magdeburger Dom und die späte Stauferzeit
= Ku gotykowi. Katedra w Magdeburgu i epoka późnych Staufów
(Kulturhistorisches Museum, Magdeburg)

23.09.2008
31.12.2011

1000 lat Wrocławia (Muzeum Miejskie, Wrocław)

Museum, Frankfurt n/Odrą)
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Wykaz konferencji, seminariów i narad, w których uczestniczyli
pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w 2009 r.
14-15.01. 2009

Warsztaty CERL Biblioteka Uniwersytecka - Warszawa (W. Karlak
- referat)

10.03.2009

Komisja Automatyzacji Bibliotek - Warszawa (T. Kalota)

25.03.-27.03.2009

Konferencja XVIII Szkoła Kartograficzna - Legnica (A.Osowska)

03.04.2009

Konferencja Otwarte zasoby edukacyjne w Polsce - Warszawa (T.
Kalota)

07.04.2009

Konsultacje ws. projektu p. A. Żurka - Poznań (T. Kalota)

27.04.2009

Posiedzenie
Krajowej
Rady
ds.
Narodowego
Bibliotecznego – BN Warszawa (G. Piotrowicz)

6.05-8.05.2009

Konferencja Kampf der Karten - Marburg (D. Przybytek - referat)

08.05.2009

Konferencja w Muzeum Dawnego Kupiectwa - Świdnica (T. Kalota
- referat)

13.05.2009

Seminarium Tradycyjne, hybrydowe, czy… O przyszłości bibliotek
w społeczeństwie informacyjnym – Gdańsk (G. Piotrowicz referat)

13.05.-15.05.2009

Międzynarodowa konferencja Säkularisation 1810 pod patronatem
Oberschlesisches Landesmuseum - Ratingen (E. Kotyńska referat)

18-21.05.2009

Konferencja 38. Arbeits- und Fortbildungstagung der ABDOS e.V.
- Martin (Słowacja) (A. Cencora - referat)

20.05.2009

Konferencja w Centrum Promocji Informatyki - Warszawa
Kalota - referat)

25.05.2009

III Spotkanie robocze bibliotekarzy katalogujących druki muzyczne
w Centrali NUKAT - Warszawa (B. Krzywicka, D. Bigosińska, M
Jóźwiak)

29.05.2009

Projekt Historia lokalna realizowany przez Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej z samorządami i organizacjami społecznymi:

Zasobu

(T.
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Ziemia Niemodlińska około 1750 roku w podróżach i rysunkach
śląskiego Europejczyka - Friedrich Bernarda Wernera”- Niemodlin
(R. Len - referat)
29.05.2009

Konferencja Studentów i Doktorantów Instytut Historyczny UWr Wrocław
(A. Osowska - referat) i prezentacja w OZK BUWr (D. Przybytek)

3. 06.-5.06.2009

Konferencja Stare i nowe w bibliotece - współpraca czy
konkurencja Bibliotekę Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (E.
Kotyńska - referat)

4-6.06.2009

Luminarze prasy, wydawcy i dziennikarze XVIII-XX wieku
- Szklarska Poręba (A. Cenzora - referat, G. Sobel - referat)

5.06.2009

Sesja naukowa 900-lecie Psiego Pola (J. Węglowski)

18-19.06.2009

II Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy Polonijnych – Wrocław (M.
Lange, G. Piotrowicz – prowadzenie sesji)

23.06.2009

Konferencja o charakterze warsztatów projektu ENRICH na
WPAiE UWr - Wrocław (I. Domowicz; T. Kalota - referat; A. Konik;
E. Kotyńska; J. Madej - referat; A. Nowacja; Paluszak-Łoś; G.
Piotrowicz - referat; D. Przybytek; R. Raczyński - referat; J. Tyl)

26-27.06.2009

Międzynarodowa
Konferencja
Ungeteilter
Wissenschaft.
Schlesische Bibliotheken stellen sich vor – Ratingen/Herne
(G. Piotrowicz – referat)
Sympozjum naukowe w Stacji Naukowej PAN – Wiedeń (A. Borys
- referat)
Warsztaty na temat opracowania metadanych Gniezno (T. Kalota
A. Szulc, I. Domowicz, G. Piotrowicz)

29.06.2009
07-08.09.2009
20.08.2009

Prezentacja Tezaurusa Dziedzictwa Kulturowego w Instytucie
Historii Sztuki UWr - Wrocław (I. Bińkowska)

26.08.2009

Szkolenie Aspekty prawne digitalizacji i wirtualizacji zbiorów
muzealnych, galerii, archiwów i innych instytucji kultury w ramach
XV edycji seminarium z cyklu Digitalizacja organizowanego przez
Centrum Promocji Informatyki (A. Żurek)

09.09.2009
Konferencja Między III a IV rozbiorem Polski - Bolesławiec (D.
Przybytek - prezentacja komputerowa)
16-18.09.2009

23. spotkanie użytkowników systemu VTLS – Gdańsk (M.
Jóźwiak, K. Wysokiński, J. Jóźwiak, G. Piotrowicz, D. LiszkowskaSolnicka)

22-24.09.2009

Zespół ds. Języka KABA – Warszawa (D. Zglińska-Adamska)
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24.09.09-26.09.09
24.09.09-26.09.09

XXIII Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii, Warszawa
(A.Osowska – referat; D. Przybytek –
prezentacja)
Konferencja Zahlen und Erinnerung. Von der Vielfalt der
Rechnungsbücher und vergleichbarer Quellengattungen
Würzburg (A. Borys - referat)

24-26.09.2009

Konferencja Obraz jako przedmiot i metoda bada” - Instytut
Historii Sztuki UWr. (J. Gromadzki)

29.09.2009

Międzynarodowa Konferencji Historyków Polska i Białoruś w XX
wieku - Mińsk (D. Przybytek - referat)

11.10-15.10.2009

Konferencja Metropolen als Ort von Begegnung und Isolation.
(Kultur-, literatur- und sprachwissenschaftliche Darstellung)
Stambuł (A. Borys - referat)

15.10.2009

Konferencji 1000 lat Litwy Instytut Historyczny UWr - Wrocław (D.
Przybytek - referat)

24.10.-26.10.2009

III Srebrnogórska Konferencja Historyczna - Srebrna Góra (A.
Osowska, referat)

29-31.10.2009

II Międzynarodowa Konferencja IFLA PAC Water Impact on
Library, Archival and Museum Materials - Praga (G. Piotrowicz referat)

31.10.2009

Obchody Dni Heinrich Schütz w Dreźnie (D. Przybytek - referat)

5-6.11.2009

Konferencja zamykająca Projekt ENRICH – Madryt (G. Piotrowicz)

19-20.11.2009

Konferencja pt: Trzy uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony
Poznań (G. Sobel - referat)

20.11.2009

Konferencja Współpraca regionalna i ogólnopolska bibliotek
naukowych Wrocławia - Wrocław (E. Grabarska - referat, T. Kalota
- referat; M. Lange - referat; B. Kulig)

20.11.2009

Konferencja 50-lat Zakładu Nauk Pomocniczych Historii Instytut
Historyczny UWr - Wrocław (D. Przybytek, referat)

21.11.2009

Konferencja Tag der Bibliotheken in Berlin und Brandenburg –
Humboldt Universität zu Berlin (G. Piotrowicz - referat)

24.11.2009

Konferencja Wybitni Wrocławianie. Z wielokulturowej historii
miasta - Wrocław
(A. Cencora - referat, G. Sobel - referat)

25.11.2009

Warsztaty na temat digitalizacji - Słupsk (T. Kalota - referat)
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08.12-10.12.2009 r. Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009 - Poznań (T. Kalota referat M. Szala, A. Szulc, I. Domowicz, G. Piotrowicz)
15.12. 2009

Konferencja Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu
Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu (E. Kaźmierczak, J.
Tyl, W. Karlak, K. Łabuz)
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Zestawienia dotyczące przychodów i wydatków (dane przybliżone)
Dochody własne z działalności usługowej i wynajmu lokali [w PLN]
Kwota

Jednostka

2008

2009

Wypożyczalnia - opłaty za karty biblioteczne

31.840

19.660

Opłaty za zagubione książki i kary za zwłokę

85.364

73.348

Wpływy z Pracowni Reprograficznej

182.043 225.348

Wpływy dewizowe z kwerend

17.772

25.837

Inne wpływy: z wynajmu lokali, druku kodów

95.378 107.541
412.397 451.734

Razem

Wpływy z dotacji zewnętrznych w 2009 r. [w PLN]
Jednostka

Kwota

Projekt Ornamenta Poloniae Mediaevalia (R17 0024 06)

198.999

Projekt b-r Śląskie Archiwum Ikonograficzne (R17 007 02)

417.989

Projekt b-r Interaktywna multimedialna bibliografia Śląska
(R 17 0002 04)

139.135

Razem

756.123

Wartość wykonanych prac introligatorskich [w PLN]
Miejsce
w introligatorni biblioteki głównej

2008

2009

186.511 129.235

w Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych 359.131 270.096
w pracowni praktyk uczniowskich

44.210

21.595

biblioteki specjalistyczne

62.195

58.837

Razem

652.047 479.763
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Wartość wydawnictw otrzymanych ze wszystkich źródeł wpływów [w PLN]
2009

Uwagi

wydawnictwa
zwarte

biblioteka główna

427.533

564.217

+31,9%

biblioteki specjalist.

925.603

823.428

-11,1%

wydawnictwa

biblioteka główna

192.478

186.222

-3,3%

ciągłe

biblioteki specjalist.

1.700.203

1.202.657

-29,3%

zbiory specjalne
Razem

biblioteka główna

78.601

biblioteki specjalist.

9.540

biblioteka główna

698.619

117.368 +49,3%
7.500

3.333.958

-21,4%

867.8071) +24,2%

biblioteki specjalist. 2.635.346

Ogółem
1)

2008

2.135.760

- 19%

3.003.567

- 10%

W r. 2009 z budżetu BUWr wydatkowano 606.757 PLN (w 2008 r. – 536.537 PLN) na zakup

zbiorów, w tym 118.032 PLN (w r. 2008 - 113.170 PLN) za zakup w Wydawnictwie Uniwersyteckim
materiałów przeznaczonych do wymiany.

Zestawienie wydatków na bieżącą działalność [w PLN]
Biblioteka Uniwersytecka

2008

2009

zakup materiałów do konserwacji zbiorów

26.236

26.468

zakup materiałów fotochemicznych

23.962

8.236

druki, papier i materiały biurowe

54.054

47.831

drobny sprzęt, materiały i usługi

215.414

179.442

opłaty pocztowe

133.580

*112.867

opłaty za telefony

31.140

*22.105

transport

16.664

*17.813

306.600

*325.514

sprzątanie
remonty

-

media + energia
Razem
* za okres: styczeń-listopad 2009

-

523.315

*475.654

1.330.965

1.215.921
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Zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania [w PLN]
2008
Bibl.gł.
meble
programy i sprzęt komputerowy

2009

Bibl.
specj.

Bibl. gł.

Bibl.
specj.

109 132.407

32.806

47.557

79.755 110.459

220.940

83.752

szkolenie komputerowe

-

-

800

-

sprzęt do mikrofilmowania

7.300

-

2.940

-

sprzęt i urządzenia

2.620

-

40.340

-

38.107 774.360*

68.811

100.442

105.778

9.619

inne
koszt
utrzymania
VIRTUA
Razem

systemu

115.025

-

242.916 1017226

*w tym usługi online – 713.216 PLN

472.415 241.370
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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 2009
2008

Przybyło

Ubyło

2009

Wydawnictwa zwarte
Biblioteka główna
Biblioteki specjalistyczne

1.183.637

24.399

3.034

1.205.002

1.149.623

1)

2)

1.170.294

42.155

21.484

Wydawnictwa ciągłe
Biblioteka główna
Biblioteki specjalistyczne

359.766

5.373

337.928

1)

25.742

-

365.139

183

2)

363.487

Zbiory specjalne
Biblioteka główna – zbiory

377.983

1.900

-

302.0973)

Bibl. Główna – mikrofilmy

41.742

583

-

42.325

Biblioteki specjalistyczne

58.068

2.440

752)

60.433

Zbiory zabezpieczone
Bibl. główna,

198.176

-

4.027

194.149

Zbiory Na Piasku nieoprac.

129.679

-

477

129.2024)

Bibl. , specjalistyczne

16.271

-

3.354

12.917

nieopracowane

nieopracowane
Razem biblioteka główna

2.290.983

32.255

7.538

2.237.914

Razem biblioteki

1.561.890

70.337

25.096

1.607.131

3.852.873

102.592

32.634

3.845.045

specjalistyczne
Ogółem

Uwagi:
1)
w tym 21.622 wol. wydawnictw zwartych i 20.065 wol. czasopism oraz 1.511 jedn. zbiorów
specjalnych Biblioteki im. Jana Czekanowskiego przejętego przez Uczelnię na okres 5 lat
2)
w tym 9.494 wol. wydawnictw zwartych i 175 wol. czasopism oraz 75 jedn. zbiorów specjalnych
zlikwidowanej Biblioteki Alliance Francaise
3)
korekta w przeliczaniu wielkości zbiorów starych druków. Stan z 2008 r. podaje ilość dzieł a nie
ilość woluminów
4)
są to zbiory spisane w księgach prymarnych lub policzone w:
Oddziale Starych Druków 48.244 wol./jedn.
Oddziale Zb. Kartograficznych 2.645 wol./jedn.
Oddziale Zb. Muzycznych 9.778 wol./jedn.
Oddziale Zb. Graficznych 12.120 wol./jedn. ;11.828 zbiory zabezpieczone + 292 z zakupów
Gabinecie Śląsko-Łużyckim 56.415 wol./jedn.
RAZEM:
129.202 wol./jedn.
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Czasopisma bieżące otrzymywane
2008
Tytułów

2009
wol.

Tytułów

wol.

Biblioteka
Uniwersytecka

2.742

5.530

2.665

5.373

Biblioteki

2.320

6.256

2.377

5.667

5.062

11.786

5.042

11.040

specjalistyczne
Razem

Gromadzenie zbiorów
Wydawnictwa zwarte
Zarejestrowano w

Przekazano do opracowania

bibliotece głównej

wol.

wol.

Źródło wpływu
2008
Egzemplarz

dla bibl. głównej
2009

25.830 24.762

2008

2009

15.690

16.108

dla bibl. specj.
2008

2009

240

226

obowiązkowy
Kupno krajowe

5.348

5.853

5.302

5.822

164

341

120

300

33

-

2.444

1.669

1.667

1.578

123

50

Dary zagraniczne

216

119

176

130

12

11

Wymiana krajowa

194

100

1.001

1.107

738

641

205

373

35.197 33.951

23.693

24.579

613

660

Kupno zagraniczne
Dary krajowe

Wymiana zagraniczna
Razem

-

-
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Wydawnictwa ciągłe
Zarejestrowano w

Przekazano do opracowania

bibliotece głównej

tytułów

tytułów

Źródło wpływu

2008
Egzemplarz

2009

w bibl. głównej

do bibl. specj.

2008

2008

2009

2009

6.300

6.490

2.017

1.945

615

638

Kupno krajowe

12

23

11

23

-

-

Prenumerata krajowa

28

28

-

-

-

-

Prenumerata zagr.

595

542

63

57

532

485

Dary krajowe

130

111

129

109

7

2

39

31

13

19

26

12

387

284

211

157

176

127

7.491

7.509

2.444

2.310

1.356

1.264

obowiązkowy

Dary zagraniczne
Wymiana (kraj.+zagr.)
Razem

Opracowanie zbiorów
Wydawnictwa zwarte
Skatalogowano
2008
dla bibl. centralnie
dla
głównej
bibl.specj.
Zbiory

22.188

w bibl.
specj.

14.013

jedn.

2009
dla bibl. centralnie
dla
głównej
bibl.specj.

Dzieł

23.504

11.487

Wol.

24.255

11.737 11.1122)

11.172
Nowe
Razem

15.631 13.330

36.201

Dzieł

34.991

38.792

Wol.

35.992

Zbiory

2.374

Dzieł

2.728

Zabezp.

2.227

Wol.

3.001

Razem
Ogółem

1)

23.161

w bibl.
specj.

9.7031)

38.575

11.172

Dzieł

37.719

9.703

41.019

13.330

Wol.

38.993

11.112

49.747

Dzieł

47.422

54.349

Wol.

50.105

w tym 1.714 dzieł przekatalogowanych

2)

w tym 2.048 wol. przekatalogowanych
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Wpisano do inwentarza
2008
dla
centralnie
dla
biblioteki
głównej bibl.specj.
.
22.246
10.342
23.303
10.818

Zbiory
Nowe
Razem

w bibl.
specj.

Ogółem

2009
dla
centralnie
dla
biblioteki
głównej bibl.specj.

8.282 Dzieł
9.351 Wol.

32.588
34.121
2.781
2.813
35.369
36.934
43.651
46.285

Zbiory
Zabezp.
Razem

jedn.

23.486
24.399

Dzieł
Wol.
Dzieł
Wol.
8.282 Dzieł
9.351 Wol.
Dzieł
Wol.

w bibl.
specj.

9.471
10.963

7.989
9.064

32.957
35.362
4.030
4.027
36.987
39.389
44.976
48.453

7.989
9.064

Wydawnictwa ciągłe
Wpisano do inwentarzy
2008
w

1)

2008

2009
w

b.

bibl.gł. spec.

Razem

Skatalogowano

w b.spec.

w

w

2009
w

w

w

bibl.gł. b.spec. bibl.gł. b.spec.

bibl.gł.

2.768

2.320

2.665

2.377

tyt.

2.742 2.448

2.701 2.4821)

5.530

6.256

5.373

5.677 wol.

5.561 9.500

5.573 9.5862)

5.088

5.042

Tyt.

5.190

5.183

11.817

11.050

Wol

15.030

15.159

w tym 105 tytułów przekatalogowano

2)

w tym 3.909 wol. przekatalogowano
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Opracowanie rzeczowe zbiorów
do Przekazano
Przyjęto
Oddz.Oprac.Rzeczowego magazynu
2008
Wydawnictwa Ogólne
zwarte

GŚŁ
Wydawnictwa ciągłe
Dok. elektroniczne
Razem

2008

2009

do
Jedn.

2009

21.935

21.991

21.046

22.234 dzieła

22.526

22.605

21.463

22.560 woluminy

1.016

1.272

920

1.163 dzieła

1.022

1.299

929

1.170 woluminy

84

105

84

94 tytuły

4

11

4

7 sztuki

23.039

23.379

22.054

23.498 dzieła/tyt.

24.020

22.480

23.831 woluminy

23.636

Komputerowe opracowanie przedmiotowe
i klasyfikacja rekordów bibliograficznych

Katalogowanie
przedmiotowe
rekordów
bibliograficznych w bazie NUKAT i bazie
BUWr
Rekordy
wzorcowe
przedmiotowych KABA

języka
haseł
wprowadzone do

bazy NUKAT

2008

7.438

2009

7.648

2008

781

2009

670

2008

3.206

Rekordy rozwiniętych haseł przedmiotowych
wprowadzone do bazy NUKAT

2009

Klasyfikacje KBK w bazie BUWr

2008

15.363

2009

14.789

2008

6.543

Modyfikacje rekordów bibliograficznych
w bazie NUKAT i BUWr

2009

2.722

4.245
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Włączanie kart do katalogów

Oddz. Informacji
Naukowej
2008

2009

2008

14.879

12.976

809

1)

Oddz.
Oprac. Wydaw.
Ciągłych

Oddz. Oprac.
Rzecz.
2009
1563

1)

Zbiory
specjalne

2008

2009

2008

638

396

6.425

2009
7.555

Biblioteki
specjalistyczne
2008
70.849

2009

Razem

2008

59.136 93.600

81.626

w tym 239 kart włączonych przez pracowników Sekcji Zbiorów Zabezpieczonych

Zbiory specjalne
Jednostka

Wpływ w wol/jedn
2008

Oddz.Starych Druków
Oddz.Rękopisów

Stan zbiorów na dzień 31.12.2009 wol/jedn
2008

2009

9 + 327

Oprac.

Nieoprac

Razem

1)

180.631

12.581

12.583

2)

50.436

12.120

62.556

2 228.873

48.244

6

2

Oddz.Zb.Graficznych

376

368

Oddz.Zb.Kartograf.

489

746

15.138

13.115

2.645

15.760

Oddz.Zb.Muzycznych

287

670

46.262

36.608

9.778

46.386

-

212

9.187

9.399

-

9.399

325

583

41.742

42.325

„Wratislaviana”
Mikrofilmy

62.188

-

228.875

-

12.583

42.325

Razem
2.483 415.971
345.097
72.787
417.884
1.819
Wpływ w woluminach lub jednostkach ściśle określonych dla każdego rodzaju zbiorów obejmuje materiały
wprowadzone do zbiorów ze wszystkich źródeł nabycia oraz materiały wpisane do inwentarzy
podstawowych ze zbiorów zabezpieczonych.
1)W 2008 r. wielkość zbioru starych druków podano wg ilości dzieł a nie w woluminach
2) Korekta błędu z lat poprzednich, kiedy dwukrotnie policzono zbiory spisane w zamkniętym inwentarzu
zbiorów zabezpieczonych
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Udostępnianie zbiorów
liczba miejsc

Udostępnianie

liczba odwiedzin

udostępniono
wol./jedn.

w czytelniach
2008 2009
Czytelnia główna

2008

2009

2008

2009

194.853
51.247

197.580
43.328

168

168

36.200

34.742

24

24

3.430

3.049

Czytelnia zb. specjalnych

35

35

8.788

8.303

44.687

42.125

Oddział Inf. Naukowej

10

10

1.614

1.405

1.354

971

Oddział Starych Druków

6

6

800

581

5.871

3.755

Oddział Rękopisów

5

5

420

446

2.471

3.383

1

1

269

281

7.636

7.639

4

4

519

514

5.480

3.081

Oddz. Zb. Kartograficznych

4

4

465

364

945

720

Razem Bibl. Uniwersytecka

257

257

52.505

49.685

314.544

302.582

Razem bibl. specjalistyczne 1.417 1.412 388.450 328.277

836.364

831.757

Czytelnia czas. bieżących

Oddział Zb. Graficznych

1)

Oddział Zb. Muzycznych

Ogółem 1.674 1.669 440.955 377.962 1.150.908 1.134.339
1)

– zbiory graficzne udostępnia się w pracowni Oddziału Zbiorów Graficznych
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Wypożyczenia miejscowe

Liczba czytelników

Liczba wypożyczeń
[wol.]

2008

2009

2008

2009

Biblioteka główna

14.999

25.726

208.875

204.457

Bibl. specjalist.

54.206

51.417 297.719

257.769

Razem

69.205

77.143 506.594

462.226

Wypożyczenia międzybiblioteczne
Wypożyczenia
w wol.

Krajowe
z biblioteki
2008

Biblioteka główna
Biblioteki

2009

1.872 1.927

Zagraniczne

do biblioteki
2008

2009

z biblioteki

do biblioteki

2008 2009 2008 2009

462

266

148

104

678

694

870

335

374

1

9

34

78

2.727 2.797

797

640

149

113

712

772

855

specjalistyczne
Razem
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Realizacja zamówień w Oddziale Magazynów
Dla jednostek

Złożono rewersów
2008

Czytelnia główna

Udostępniono
woluminów
2008

2009

% realizacji
negatywnych
2008

2009

2009

51.465

53.468

54.525

57.636

9,6%

7,8%

173.595

169.339

169.210

166.181

2,6%

1,8%

Wypożyczalnia
międzybiblioteczna

1.419

1.889

1.483

1.876

4,7%

3,4%

Udostępnianie
wewnętrzne

2.121

1.509

2.698

1.767

5%

5,6%

2)

12,4%

1.316.986

6,8%

11,9%
6,1%

Wypożyczalnia
miejscowa

Biblioteki specjalist.

1.268.698

932.703

1)

1.134.083

Razem

1.497.298

1.158.908

1.361.999

1.089.526

1) Łączna liczba rewersów złożonych do czytelni i wypożyczalni
2) Łączna liczba woluminów udostępnionych w czytelni i wypożyczalni

Kwerendy pisemne

Krajowe

Zagraniczne

2008 2009 2008 2009

Razem
2008

2009

Oddział Starych Druków

57

70

40

58

97

128

Oddział Rękopisów

66

66

113

124

179

190

Oddział Zbiorów Graficznych

52

67

9

14

61

81

Oddział Zbiorów Kartograficznych

17

23

3

6

20

29

Oddział Zbiorów Muzycznych

33

23

45

57

78

80

Gabinet Śląsko-Łużycki

85

88

93

71

178

159

3

-

-

-

3

-

165

174

62

54

227

228

Biblioteki specjalistyczne

3.640

4.507

6

29

3.646

4.536

Razem

4.118

5.018

371

413

4.489

5.431

Oddział Bibliologiczny
Oddział Informacji Naukowej
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Księgozbiory w bibliotekach specjalistycznych
Wielkość księgozbioru
zbiory
(stan
na koniec roku 2009)
Biblioteka
Lp.

(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)

ogółem

wydaw.
zwarte
wol.

1
2
3
4
5
6
7

Informacji Naukowej
Filologii Angielskiej
Filologii Germańskiej
Studiów Klasycznych
Filologii Polskiej
Filologii Romańskiej
Filologii Słowiańskiej

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Dziennikarstwa
Niderlandystyczna
Astronomicznego
Chemii
Fizyki
Matematyki i Inform.
Historycznego
Historii Sztuki
Pedagogiki
Psychologii
Archeologii
Etnologii
Kulturozn.i Muzykologii
Biotechnologii
Biologii Roślin
Geogr. i Rozwoju Reg.
Klimatologii i Ochrony At.
Genetyki i Mikrobiologii
Nauk Geologicznych
Zoologicznego
Antropologii
Fizjologii Zwierząt
Muzeum Przyrod.
Ogrodu Botanicznego
Nauk Społecznych
Prawa, Administracji
Austriacka
Centrum Brytyjskie
Studium Jęz. Obcych
CSNiE im.W.Brandta
PTL im.Czekanowskiego
Razem Bibl. Spec.
*

25290
43421
72978
29426
137808
39507

17060
39982
59313
24458
126331
36053

73438
59236
3724
3636
16630
10760
21093
5298
48450
27774
36461
24102
87522
54260
139348
103600
51222
28161
40885
37712
23059
20139
14876
9813
17318
12316
17660
14918
7624
5160
20882
14527
52720
24592
16995
7027
14896
13473
59249
41345
36562
20206
5717
4298
325
325
10485
6131
5899
4011
115320
93353
203284
148039
11188
8732
24692
21506
18206
15108
6426
5687
43628
21852
1.594.214 1.170.294

wydaw. ciągłe
tytuły
wol.
ogółem

Wpływy 2009
Opracowanie

zb.spec. wydaw. zwarte wydaw.
zb.
ciągłe
specj.
jedn.
centr. własn.
inwent.
wol.
wol.
wol.
jedn.

333
122
363
169
735
155

4891
2351
13324
4658
10958
3440

3339
1088
341
310
519
14

117
0
256
668
1673
10

0
1021
47
0
529
520

84
35
111
79
308
59

100
18
6
0
0
0

358
13
198
129
209
264
649
1563
383
137
133
461
301
150
92
154
389
307
37
356
986
97
0
271
87
1287
1617
82
11
61
44
2430
15.133

13996
88
5575
10250
20553
12359
32605
32670
7102
3008
2838
5061
4590
1383
2157
6355
13350
7674
1421
17216
16283
1419
0
4321
1230
21564
54381
2337
100
975
739
20265
363.487

206
0
295
5545
123
0
657
3078
15959
165
82
2
412
1359
307
0
14778
2294
2
688
73
0
0
33
658
403
864
119
3086
2123
0
1511
60433

38
607
456
0
0
196
600
0
581
1469
816
280
251
496
56
96
208
25
57
121
440
42
0
105
94
1210
0
248
0
253
0
0
11.469

1045
0
97
50
304
0
0
1413
5
45
0
0
0
0
0
0
92
0
0
35
6
0
0
0
0
330
3155
0
86
0
54
230
9.064

473
20
78
70
149
178
336
701
187
169
40
195
99
117
6
64
160
29
19
116
95
4
0
113
78
301
695
264
8
4
33
200
5.677

2
0
29
9
27
0
39
13
114
16
3
1
0
140
0
0
81
0
0
5
17
0
0
3
0
1
27
12
0
266
0
0
929

zlikwidowana Biblioteka Alliance Francaise -9.494 wol. wydaw.zw. 2 tyt. , 175 wol.czasopism

** PTL księgozbiór 2008r. 21622 wol. wydaw. zw., tyt.2285, 20.065 wol .czasopism, 1.511 zb.spec.
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Udostępnianie zbiorów w bibliotekach specjalistycznych

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Biblioteka
(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)
2009 r.

Informacji Naukowej
Filologii Angielskiej
Filologii Germańskiej
Studiów Klasycznych
Filologii Polskiej
Filologii Romańskiej
Filologii Słowiańskiej
Dziennikarstwa
Niderlandystyczna
Astronomicznego
Chemii
Fizyki
Matematyki i Inform.
Historycznego
Historii Sztuki
Pedagogiki
Psychologii
Archeologii
Etnologii
Kulturozn.i Muzykologii
Biotechnologii
Biologii Roślin
Geogr. i Rozwoju Reg.
Klimatologii i Ochrony At
Genetyki i Mikrobiologii
Nauk Geologicznych
Zoologicznego
Antropologii
Fizjologii Zwierząt
Muzeum Przyrod.
Ogrodu Botanicznego
Nauk Społecznych
Prawa, Administracji
Austriacka
Centrum Brytyjskie

36 Studium Jęz. Obcych
37 CSNiE im.W.Brandta
38 PTLim.Czekanowskiego
Razem Bibl.Spec.

Czytelnia
liczba
Iiczba
miejsc odwiedzin

Wypożyczalnia
udostępniono
j.inw.

20

8557

60
60
17
54
30
24
20
15
3
55
49
50
56
30
24
30
32
14
21
30
25
30
10
18
40
19
9
0
3
4
103
369
36

56000
5354
2661
4931
9438
4481
3807
1769
340
15078
10240
2495

11588
83750
868
58964
15864
22230
8212
4163
4107
960
29601
32017
1324

27631
16222
8450
7779
4492
1972
3250
4920
5349
3936
213
1879
9120
3050
2644
0
428
41
16035
76145
2675

18
12
10
12

4120
2008
123
644

1.412

328.277

zarejestr.
czytel.

30266
95116
21206
12214
10225
7924
835
2820
6336
12518
1100
6453
10011
3540
4890
0
1645
430
19563
349145
5340

15988
27300
4415
5387
9881
5855
4477
3644
3019
218
6262
10562
3790
35694
4351
22549
11126
880
2137
7403
1121
2617
3398
156
7610
6214
1330
1015
0
266
216
16736
14366
940

5100
2450
316
1734

3660
911
47
190

15140
1194
41
471

51.417

Liczba
etatów

Pow.
bibl.
w m2

wypoż.
wol.

497
1555
1902
410
3674
625
1224
781
447
92
2564
732
1705
1975
1064
1916
1006
488
349
643
219
1130
847
217
452
866
975
450
16
364
34
5638
10987
765

831.757

Liczba godzin
otwarcia
tygodniowo

257.769

czyt.
42,5

wyp.
42,5

56
47,5

56
47,5

38
54
51
57
32
29
32
45
43
45
53
43,5
44
52
32,5
23
51,5

47,5
31
21
57
32
29
32
33
43
45
49
26
42
38
32,5
23
51,5

30
41
50
19
29
44
37
12
0
22
6
50
153
39

30
41
50
19
25
44
37
12
0
22
6
40
39
39

30
30
47
47
32
32
45
45
1.557,5 1.336,5

,

3
6
4
2
8
4
3
1
2
1
3
3,5
5
8
3
6
4
2
1
2
1
2
4
0
2
2
2
0,5

131

0
1
0
11
26
1

127
542
382
80
731
135
251
66
77
92
333
500
450
459
218
269
140
123
39
149
85
130
192
87
244
360
140
16
16
45
47
1334
2980
97

3
2
1
1

166
84
60
275
11.521
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Zestawienie wydatków w bibliotekach specjalistycznych (PLN)

2009

Biblioteka
(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)

zbiory usługi

wyd.
wyd.ciągłe

spec.

zwarte

online*

oprawa

meble

komput.

inne**

1
2

Informacji Naukowej
Filologii Angielskiej

4805
80998

6375
9957

0
290

0
0

1970
0

0
0

0
0

622
0

3
4

Filologii Germańskiej
Studiów Klasycznych

5431
6436

72
13760

0
0

0
0

2950
0

0
0

0
1065

3130
3

5
6

Filologii Polskiej
Filologii Romańskiej

45396
17588

10537
5673

0
0

0
0

1115
0

4635
0

0
0

6518
0

7
8

Filologii Słowiańskiej
Dziennikarstwa

23841
28965

17240
8958

230
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9 Niderlandystyczna
10 Astronomicznego

7522
11000

1868
60000

0
0

0
30000

0
0

0
0

0
0

0
0

11 Chemii
12 Fizyki

54794
24379

231838
224644

165
0

750247
160868

2245
0

0
0

0
15000

0
0

13 Matematyki i Inform.
14 Historycznego

57615
36980

150826
25147

0
629

130000
0

0
6661

1823
0

7632
0

13200
0

15 Historii Sztuki
16 Pedagogiki

17584
42956

6280
8684

270
441

0
1341

3660
6960

0
0

0
4809

656
3208

17 Psychologii
18 Archeologii

28924
14224

13587
6488

0
0

71743
0

4703
3000

0
0

0
0

2558
0

19 Etnologii
20 Kulturozn. i Muzykologii

6346
13873

3789
5137

0
226

203
0

1025
2928

0
0

0
5000

200
307

21 Biotechnologii
22 Biologia Roślin

19263
14619

11875
45700

0
0

44396
1348

0
1674

0
0

4201
795

0
0

23 Geogr. I Rozwoju Reg.
24 Klimatologii i Ochrony

13783
5713

28504
14259

15
0

0
0

0
0

0
0

976
0

2368
18

25 Genetyki i Mikrobiologii
26 Nauk Geologicznych

5663
5351

32959
41965

0
1066

7273
*33086

0
2562

0
0

0
0

0
435

27 Zoologicznego
28 Antropologii

51100
3216

24850
5900

1214
0

0
0

0
0

0
0

0
0

35960
0

29 Fizjologii Zwierząt
30 Muzeum Przyrodn.

0
11094

0
17008

0
739

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2117

0
0
0
0
0
480
3200
7677
37000
318
14904
*78288
0
4312
26098
0
0
0
435
2326
0
0
0
0
0
0
33422
2527
400
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
0
1.311.
58.837
823.428
1.202.657
7.500
47.557
83.752 100.442
Razem Bibl. Spec.
993
Konsorcja: Elseviera, Springera, EBSCOhost, SCI Ex., CA, AChS, RSC, AIP/APS, System Virtua i in.
* B. Prawa 1.350 $,
B. Geologii 11.310
** karty katalogowe, ekslibrisy, kody kreskowe, materiały biurowe, materiały do kserowania, transport,
delegacje, itp.

31
32
33
34
35
36
37
38

Ogrodu Botanicznego
Nauk Społecznych
Prawa i Administracji
Austriacka
Centrum Brytyjskie
Studium Jęz. Obcych
CSNiE im.W.Brandta
PTL im.Czekanowskigo

6902
58524
79396
235
0
9119
4597
5196

1049
68112
96896
0
0
850
1290
580

0
0
0
0
0
2215
0
0
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Streszczenia sprawozdań bibliotek specjalistycznych
2009
(część opisowa)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
W 2009 r. w Bibliotece były zatrudnione 3 osoby na etatach: starszego kustosza
dyplomowanego, kustosza dydaktycznego i młodszego bibliotekarza (w wymiarze 7/8
etatu). Podczas remontu budynku Instytutu część wyremontowanych piwnic
zaadoptowano na potrzeby magazynowe Biblioteki. Można stwierdzić, że warunki
lokalowe poprawiły się, ponieważ rozrzedziliśmy częściowo księgozbiór przenosząc tam
mniej wykorzystywane czasopisma. Wydatki na działalność Biblioteki zmniejszyły się,
kupiono mniej książek. Podobnie zmniejszyła się liczba czytelników, a w związku z tym
zmniejszyła się liczba udostępnionych materiałów bibliotecznych. W 2009 r. udostępniono
27.576 jednostek inwentarzowych. Do bazy publikacji pracowników Uniwersytetu
Wrocławskiego wpisano 68 formularzy. Opublikowano 2 artykuły oraz złożono do druku 1
bibliografię. Zakończono selekcję skryptów, wycofano z księgozbioru 1.115 woluminów.
Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej
W 2009 roku w działalności Biblioteki nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne.
Personel Biblioteki liczy 6 osób na pełnym etacie (3 kustoszów, 1 bibliotekarz,
1 starszy bibliotekarz, 1 starszy magazynier).
Rok 2009 był jak zwykle pracowity dla Biblioteki. Wypożyczono 111050 wol.
Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o 1021 vol. wydawnictw zwartych, 35 wol.
czasopism, 189 prac magisterskich i 7 rozpraw doktorskich.
Kontynuowano meliorację katalogów i selekcję księgozbioru. Wyselekcjonowano
543 dzieła (650 wol.)
Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej
Po odejściu z pracy jednej osoby w Bibliotece pracowały cztery osoby. W porównaniu do
roku ubiegłego wydano znacznie mniejszą kwotę na zakupy książek. Najwięcej książek
pochodziło z darów krajowych, a czasopism - z prenumeraty zagranicznej i z darów
zagranicznych. Wszystkie kupowane książki oraz najbardziej cenne dary przekazywane
były do opracowania centralnego do Biblioteki Uniwersyteckiej. Zmniejszyła się liczba
wypożyczeń na zewnątrz i do czytelni. Nadal dużą popularnością cieszył się księgozbiór
lektoryjny. Otrzymaliśmy dodatkowo jeden komputer. Pracownicy mają dostęp do Internetu
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na czterech komputerach, a studenci na jednym. Prace związane z selekcją skryptów
osiągnęły stan zaawansowania.
Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
W Bibliotece zatrudnione są dwie osoby na pełnych etatach. Sytuacja lokalowa nie uległa
zmianie. Wydatki na książki, czasopisma, materiały biblioteczne i biurowe zostały pokryte
z budżetu, ze środków przeznaczonych na działalność statutową, badania własne i granty.
Zbiory gromadzono poprzez kupno, dary, wymianę i prenumeratę. Otrzymaliśmy
wspaniały dar kilkuset woluminów od profesorostwa Commichau. 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 zmalała liczba odwiedzin w czytelni.Także liczba wykorzystywanych w
czytelni dzieł zmniejszyła się w porównaniu z ubiegłym rokiem. 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.
Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej
W Bibliotece było zatrudnionych 8 osób na pełnych etatach. W związku z odejściem
kierownika na emeryturę obowiązki przejęła mgr Małgorzata Winnicka, przyjęto też
nowego pracownika. Jedna osoba odbyła studia podyplomowe, jedna zdała egzamin na
bibliotekarza dyplomowanego. Do dyspozycji Biblioteki pozostawało 6 pomieszczeń o
łącznej powierzchni 731 m², w tym sala Nehringa z łącznikiem na księgozbiór podręczny.
Biblioteka posiada 7 komputerów z dostępem do Internetu, 4 drukarki i 1 kserokopiarkę, co
nie zaspokaja jej potrzeb. Wydatki na zbiory utrzymały się na poziomie roku ubiegłego.
Kontynuowano prace związane z melioracją instytutowego katalogu alfabetycznego i
rzeczowego wydawnictw zwartych. Jedna osoba odbyła szkolenie w Bibliotece
Uniwersyteckiej w zakresie opracowania rekordu zasobu, dzięki temu rozpoczęto
tworzenie tych rekordów dla naszych czasopism. Opracowano też ok. 900 rekordów
egzemplarza książek, co było możliwe po przeszkoleniu 2 osób w tym zakresie.
Odnotowano niewielki wzrost udostępnionych zbiorów w Czytelni, natomiast znaczny
spadek zamówień do Wypożyczalni (o 37%) i dalszy spadek liczby zarejestrowanych
czytelników (o 3%). Zakończono prace poskontrowe i rozpoczęto selekcję wydawnictw
zwartych.
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Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej
W roku sprawozdawczym 2009 w Bibliotece pracowały 4 osoby. Był to kolejny rok
funkcjonowania Biblioteki w ograniczonym zakresie w budynku przy ul. Komuny Paryskiej,
z powodu trwającego jeszcze remontu budynku Instytutu Romanistyki.
Na bieżąco prowadzone były prace związane z gromadzeniem i opracowaniem
księgozbioru. Wpływy wydawnictw zwartych były większe niż w roku ubiegłym. Mogliśmy
więcej kupić książek zagranicznych dzięki grantom pracowników naukowych Instytutu.
Opracowanie kartkowe prowadzone było w Bibliotece, zaś opracowanie komputerowe
przez Oddział Opracowanie Centralnego BU. W roku bieżącym nastąpił zauważalny był
spadek liczby odwiedzin i udostępnionych woluminów w czytelni. Można przypuszczać, że
zaistniałą sytuację spowodował niedostępny w pełni księgozbiór, ale także mniejsza liczba
studentów a przede wszystkim coraz bardziej powszechne korzystanie z literatury przez
Internet. Dzięki przeprowadzonej akcji „upomnienia” udało się odzyskać sporo książek
przetrzymywanych przez czytelników. Trwały prace koncepcyjne nad połączeniem
księgozbioru podręcznego hiszpańskiego i francuskiego (poprzednio rozdzielonego na
dwie oddzielne czytelnie) gdyż po przeprowadzce będzie tylko jedna czytelnia. W związku
z ograniczonym miejscem w przyszłej czytelni przeprowadzono wstępną selekcję książek
na niezbędne w księgozbiorze podręcznym i pozostałe wycofano do magazynu.
Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej
W Bibliotece są zatrudnione trzy osoby, które mają ukończone studia wyższe (dwie –
studia bibliotekoznawcze, jedna – absolwentka filologii rosyjskiej z ukończonymi studiami
podyplomowymi w zakresie bibliotekoznawstwa). Zatrudniona od 2007 roku Aleksandra
Łamasz obroniła w roku 2009 pracę doktorską w Instytucie Bibliotekoznawstwa.
Warunki pracy nie zmieniły się. Prawie całość księgozbioru mieści się w dwóch
magazynach bibliotecznych, a czytelnia pełni także funkcję wypożyczalni. W całej
bibliotece funkcjonuje od tego roku sieć bezprzewodowa, co umożliwia studentom pracę w
czytelni z własnym komputerem. Rezerwa magazynowa znacznie się zmniejszyła.
W roku 2009 szkoliłyśmy nadal p. Aleksandrę Łamasz (prowadzenie inwentarza,
zbiorczego rejestru nabytków, prace związane z wprowadzeniem Nowej Instrukcji
Kancelaryjnej).
Zbiory gromadzone są drogą kupna, wymiany i darów. Zakupy były finansowane ze
środków na działalność statutową Instytutu Filologii Słowiańskiej. Praktycznie nie było
żadnych ograniczeń w wydatkach. Książki zagraniczne sprowadzane były głównie za
pośrednictwem firmy Ars Polona, bardzo liczne były też dary z Serbii. Przybyły 2 nowe
czasopisma (Kurier Krivbasu i Bohemistyka). Wykazy nowości bibliotecznych były
zamieszczane na stronie internetowej Instytutu (zakładka biblioteki), oraz na tablicy
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ogłoszeń. Na tejże stronie znalazły się także przydatne dla slawistów linki.
Większość wpływów jest opracowywana na bieżąco we własnym zakresie, książki z
wymiany są opracowywane przez Oddział. Opracowania BU. Kontynuowane było
opracowanie księgozbioru slawistycznego.
Zostały zrobione dopisy do katalogu centralnego czasopism oraz sporządzono nowy
dokładniejszy ich wykaz do katalogu komputerowego BU (i na stronie Biblioteki).
Zrealizowano planowaną w roku ubiegłym selekcję wydawnictw zwartych i skontrum
skryptów (braki względne).
Zbiory Biblioteki udostępniane są w czytelni i wypożyczane do domu (pozycje
wieloegzemplarzowe). Zmieniły się nieco zasady wypożyczeń, co spowodowane było
nagminnym przetrzymywaniem książek przez czytelników. Godziny pracy Biblioteki
pozostały bez zmian.
Liczba czytelników w stosunku do roku ubiegłego uległa zmniejszeniu. Wiele osób kończy
naukę na licencjacie, nie było też naboru na wieczorowe studia bohemistyczne. Spadła też
liczba odwiedzin w czytelni. Spowodowane to jest m.in. coraz większą dostępnością
Internetu oraz świadczonymi usługami ksero ( w budynku jest punkt ksero i pracownia
komputerowa).
Jak co roku zostało przeprowadzone szkolenie biblioteczne, zakończone testem ze
znajomości transliteracji oraz zasad wypożyczeń obowiązujących w Bibliotece.
Biblioteka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Biblioteka udostępnia zbiory czytelnikom 5 dni w tygodniu, od wtorku do soboty.
Zatrudniona jest jedna osoba na stanowisku starszego bibliotekarza, w 36 godzinnym
tygodniowym wymiarze pracy. Ze względu na fakt, że księgozbiór jest jak na razie
niewielki (ok. 3600 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, 2 komputery z dostępem do katalogu) oraz
magazynu, w którym przechowywane są książki i czasopisma. Zakup książek finansowany
był w roku bieżącym głównie z wpływów własnych Instytutu. Książki zakupione zostały w
hurtowni „Azymut” oraz Księgarni Kubicz. W roku bieżącym zakupiono 607 woluminów,
łącznie wydano na nie ponad 28 000 zł. Na prenumeratę czasopism zagranicznych
wydano prawie 9000 zł. Księgozbiór Biblioteki włączony jest do centralnego opracowaniaksiążki zostają wysłane do Biblioteki Uniwersyteckiej gdzie wpisuje się je do księgi
inwentarzowej oraz opracowuje komputerowo. Zbiory udostępniane są na miejscu i
wypożyczane na zewnątrz. Wypożycza się jednorazowo 5 książek na okres trzech tygodni
studentom oraz 10 książek na okres jednego miesiąca pracownikom. Czytelnicy
obsługiwani są 32 godz. w tygodniu, pozostałe 4 godz. przeznaczone są na inne zajęcia
związane z Biblioteką (składanie zamówień, wizyty w księgarniach, kontakty z Kwesturą i
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in.)
Z ewidencji odwiedzin i zamówień wynika, iż w porównaniu z rokiem ubiegłym znacznie
wzrosła liczba zamówień do czytelni oraz na zewnątrz, ale też i przybyło czytelników.
Bibliotekę odwiedzają nie tylko studenci Dziennikarstwa (stacjonarni, zaoczni,
podyplomowi), ale również osoby z zewnątrz (np. studenci, doktoranci czy pracownicy
innych wydziałów i uczelni).Obecnie Biblioteka wyposażona jest w 3 stanowiska
komputerowe- dwa dla czytelników i jedno dla pracownika.
Jak co roku w październiku zostało przeprowadzone szkolenie z przysposobienia
bibliotecznego dla studentów pierwszego roku.
Biblioteka Niderlandystyczna (BN)
W BN zatrudnione są dwie osoby na pełnych etatach. Warunki przechowywania zbiorów
są bardzo dobre. 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.
Opracowano 497 dzieł w 553 woluminach. Stan wydawnictw ciągłych osiągnął 198
tytułów w 5575 woluminach.
Od lat nierozwiązanymi problemami BN pozostają jakościowy i ilościowy stan
komputeryzacji biblioteki, bezpieczeństwo jej zbiorów oraz obciążanie BN odbywającymi
się w niej zajęciami dydaktycznymi.

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
Biblioteka Instytutu Astronomicznego
W Bibliotece jest obsługa 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 językach obcych).
Zakup, gromadzenie i opracowanie księgozbioru odbywają się we własnym zakresie. Jak
co roku dla studentów I roku Astronomii prowadzone były szkolenia biblioteczne.
Największą satysfakcję sprawia bibliotekarzowi poszukiwanie, dotarcie do źródeł i
sporządzanie bibliografii dla potrzeb czytelników. Wprawdzie obecnie dotarcie do
informacji jest prostsze, ale dotarcie do źródła wiedzy - to zadanie bardziej złożone i
wykonywane częściej przez bibliotekarza niż użytkownika. I właśnie na tym polega
przyjemność i zadowolenie w pracy.
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Biblioteka Instytutów Fizyki
W roku sprawozdawczym w Bibliotece pracowało 4 pracowników na 3 i pół etatach:
dwóch kustoszy, bibliotekarz i młodszy bibliotekarz. Jedna osoba z zespołu podjęła
podyplomowe studia uzupełniające z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Warunki lokalowe od 1999 r. pozostają niezmienione. Liczba miejsc w czytelni jest
wystarczająca w stosunku do liczby osób odwiedzających Bibliotekę. Staraniem dyrekcji
Instytutu Fizyki Doświadczalnej i Instytutu Fizyki Teoretycznej cały sprzęt komputerowy
dla czytelników został wymieniony na nowy. Dodatkowo utworzono jedno stanowisko,
powiększając ogólną liczbę do czterech.
W roku 2009 kupiliśmy o 50% mniej wydawnictw zwartych, a tym samym wydaliśmy mniej
pieniędzy. W środowisku sieciowym zbiory biblioteczne udostępniane są wszędzie, co
oznacza, że ich granice są nieokreślone, zawartość zmienna a lokalizacja – nieistotna.
Można poszukiwać dokumentu z użyciem Google’a, pomijając w zupełności bibliotekę.
Studenci robią to coraz częściej. Obserwacje dowodzą tego, że użytkownicy traktują
bibliotekę jako źródło uzyskania książki – a po informację zwracają się gdzie indziej (ruch
wolnego dostępu Open Access). Z chwilą przekształcenia zbiorów i usług z analogowych
na cyfrowe rola bibliotek znacznie się zmienia, ale działania dostosowawcze nie nadążają
za tempem zmian.
Biblioteka oprócz tradycyjnych katalogów posiada również ich elektroniczne odpowiedniki
z dostępem do Internetu. Baza książek i czasopism BIF obejmuje cały księgozbiór i jest na
bieżąco uzupełniana. Biblioteka posiada własną stronę internetową w języku polskim, a
także w wersji angielskiej.

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
W Bibliotece pracuje pięć osób w pełnym wymiarze oraz jedna osoba zatrudniona na
umowę-zlecenie. Biblioteka po remoncie jest miejscem chętnie odwiedzanym przez
czytelników, co przejawia się zwiększoną ilością odwiedzin w stosunku do ub. roku. W
roku sprawozdawczym zarejestrowano ok. 2500 odwiedzin czytelników. Zamówienia są
realizowane na bieżąco. Dla czytelników spoza wydziału zakupiono szafki socjalne, dzięki
czemu goście z zewnątrz mają gdzie zostawić okrycia wierzchnie oraz inne materiały,
których nie można wnosić do czytelni.
Biblioteka zakupiła urządzenie typu kombajn (skaner, ksero i faks w jednym), dzięki
któremu możemy skanować materiały i wysyłać drogą elektroniczną, co obniży koszty
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obsługi międzybibliotecznej wypożyczalni.
Ukończono digitalizację katalogu Bibliotece Instytutu Matematycznego, dzięki czemu
dostępny jest online. W katalogu jest możliwość wyszukiwania przez tytuł, autora ,
sygnaturę oraz słowo występujące na karcie katalogowej. Jest to wyraźne udogodnienie
dla czytelników.
Biblioteka posiada następujące katalogi dostępne dla czytelników: elektroniczny katalog
VIRTUA (wszystkie nabytki od 2000 r.), uzupełniany na bieżąco, zdigitalizowany katalog
druków zwartych po Bibliotece Instytutu Matematycznego, dwa alfabetyczne, kartkowe
katalogi wydawnictw zwartych po bibliotekach obu instytutów (Matematycznego i
Informatyki) - oba katalogi są nadal czynne, elektroniczny katalog druków zwartych po
Bibliotece Instytutu Informatyki, zamknięty w 2006 r., dostępny online, a także katalog
czasopism online, z linkami do czasopism, które Biblioteka prenumeruje elektronicznie.
Poza tym czytelnicy mają na stałe dostęp do 12 naukowych baz zgodnych z profilem
Biblioteki, zainstalowanych na całym wydziale oraz liczne dostępy testowe.
W okresie sprawozdawczym 2009 wszystkie książki zakupione do Biblioteki zostały
opracowane elektronicznie za pośrednictwem BU. Dzięki temu utworzono 1875 rekordów
egzemplarza na miejscu w Bibliotece (oprócz bieżących zakupów opracowywano
sukcesywnie wstecz). Przyszły rok będzie dla Biblioteki przełomowy, ponieważ w wyniku
ukończonego szkolenia w rekordzie MARC 21 Biblioteka usamodzielni się w zakresie
elektronicznego opracowania wydawnictw zwartych. Natomiast opracowanie czasopism
odbywało się bez pośrednictwa BU. W 2009 r. skatalogowano 336 wol. wydawnictw
ciągłych. Kontynuowano dopisy do elektronicznego katalogu czasopism bieżących
wpływów wydawnictw ciągłych. Biblioteka nadal prowadzi własną wymianę czasopism,
dzięki której otrzymuje 21 tytułów wydawnictw zagranicznych.
W 2009 roku na wniosek Dziekana przeprowadzono kontrolę księgozbioru.
Skontrum przeprowadzone w okresie od połowy sierpnia do połowy listopada ujawniło
następujące braki: 17 braków bezwzględnych oraz 43 braki względne.
W Bibliotece wykonano również inne, nieplanowane wcześniej prace: odkurzono i
uporządkowano czasopisma w magazynie na parterze oraz po kilkuletniej przerwie
wysłano upomnienia do czytelników, którzy zalegali ze zwrotem książek.

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH
Biblioteka Instytutu Historycznego
W Bibliotece Instytutu Historycznego zatrudnionych jest 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
2009 roku ukończono skontrum zbiorów (pierwsze ukończone całościowe skontrum w
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dziejach Biblioteki). Biblioteka samodzielnie kupuje i opracowuje zbiory. Liczba nabytków
została utrzymana na poziomie podobnym do lat ubiegłych (około 200 wol. miesięcznie).
Wpływy są opracowywane na bieżąco, informacja o nowościach co miesiąc ukazuje się na
internetowej stronie domowej Biblioteki. W roku sprawozdawczym ponownie odnotowano
wzrost liczby dzieł wypożyczonych na zewnątrz i nieznaczny spadek liczby dzieł
udostępnionych w czytelni.
Największym przedsięwzięciem Biblioteki było wprowadzenie, od października, modułu
komputerowego zamawiania i wypożyczania książek. Oprócz stanowisk komputerowych w
czytelni i Pracowni Komputerowej użytkownicy uzyskali możliwość korzystania z
bezprzewodowego Internetu w czytelni Biblioteki.
Odsunięcie w czasie remontu budynku Instytutu Historycznego stawia Bibliotekę przed
bardzo poważnym problemem z rozmieszczeniem stale powiększającego się księgozbioru
– trudną sytuację poprawia systematyczna selekcja.
W lutym w wyniku awarii wodociągu został zalany magazyn Biblioteki, całkowitemu
zniszczeniu uległy sufit i ściany – remont przeprowadzono w czerwcu-lipcu. Następstwem
zalania była konieczność ściągnięcia z półek około 3 tysięcy woluminów i
kilkumiesięcznego ich suszenia na podłodze magazynów. Bezpowrotnemu zniszczeniu
uległy 4 woluminy.
W listopadzie uhonorowano Medalami za Długoletnią Służbę: mgr Irenę Jarosz – złotym,
mgr Iwonę Mrozowicz i mgr Beatę Nowak – srebrnymi, także w listopadzie mgr Beata
Nowak została nagrodzona z okazji 25-lecia pracy zawodowej.
Biblioteka Instytutu Historii Sztuki
Biblioteka zajmuje pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Szewskiej 36. W związku z
wielokrotnym wystąpieniem zagrzybienia w jednym z pomieszczeń Biblioteki
podejmowane są kolejne czynności dla poprawy sytuacji. 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 liczbie także spoza Instytutu, spoza Wrocławia i z zagranicy, sprawiają, iż
znaczna część czasu przeznaczana jest na bezpośrednią obsługę czytelników, na pomoc
w kwerendach, pracach bibliograficznych oraz udzielanie informacji. W roku 2009 nieco
zmniejszyła się liczba odwiedzin, lecz ze względu na specyfikę poszukiwań wzrosła liczba
zamówień i udostępnionych jednostek inwentarzowych, a także liczba wypożyczeń na
zewnątrz. Dużym udogodnieniem jest wykorzystywanie przez studentów aparatów
cyfrowych do powielania materiałów, umożliwiające łatwe ich kopiowanie. W dalszym
ciągu duży procent stanowią pozycje brane do kserowania. W dniach od 7 do 20 lipca
jedna osoba z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu odbyła praktykę specjalistyczną
związaną ze staraniami o awans na stanowisko starszego bibliotekarza. W związku z
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licznymi publikacjami pracowników Instytutu prowadzona jest szeroka wymiana z
rozmaitymi instytucjami w kraju i zagranicą. Biblioteka otrzymała duży dar (96 wol.
wydawnictw zwartych) z Deutsche Forschungsgemeinschaft z Bonn. Ze względów
technicznych nowe szafki katalogowe ukończono w końcu roku sprawozdawczego.
Biblioteka Instytutu Pedagogiki
W Bibliotece zatrudnionych jest 6 osób na pełnych etatach. 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 stacjonarnych i niestacjonarnych. Biblioteka podobnie
jak w latach poprzednich wzięła aktywny udział w aktualizacji Bazy Publikacji Pracowników
UWr. 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 skontrum
księgozbioru głównego oraz niezaplanowane skontrum księgozbioru czytelni.
Kontynuowano retrokonwersję zbiorów. Obecnie 100% czasopism i 86% książek posiada
rekordy w bazie danych.
Biblioteka Instytutu Psychologii
W Bibliotece zatrudnione są 4 osoby

na pełnych etatach. Tadeusz Rybarczyk –

bibliotekarz, z dniem 30 września 2009 r. przeszedł na emeryturę, na jego miejsce w
drodze konkursu został przyjęty: mgr Kiriakos Chatzipentidis – młodszy bibliotekarz (od
23.10.2009). Od 1.10.2008 – 30.06.2009 r. oraz od 1 października 2009 r - praca na
umowę zlecenie została podjęta przez dwie studentki Psychologii. Natomiast pracę w
ramach wolontariatu od 12.11.2009 – 13.12.2009 roku podjęła emerytowana bibliotekarka.
Potrzebne są 2 etaty.
Nadal 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 dla BU wykonano 100 rekordów bibliograficznych. Obecnie
około 80% księgozbioru wydawnictw zwartych znajduje się w bazie komputerowej systemu
VIRTUA. Istnieje często odwiedzana strona internetowa Biblioteki, w ciągu roku
zanotowano ok. 23.600 odsłon. Na witrynie biblioteki prezentowane są godziny otwarcia,
ogłoszenia, aktualizowana na bieżąco lista czasopism wraz z zasobami, nowe nabytki w
postaci skanów okładek z opisem katalogowym. Znajduje się tam też odesłanie do Bazy
Publikacji Pracowników UWr., w której tworzeniu Biblioteka współuczestniczy.
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Biblioteka Instytutu Archeologii
W roku sprawozdawczym w Bibliotece Instytutu Archeologii zatrudnione były dwie osoby.
Biblioteka była czynna 32,5 godziny w tygodniu. W Bibliotece wykonywano wszystkie
czynności biblioteczne. Książkowe wpływy bieżące były katalogowane w systemie
VIRTUA przez pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej. Tworzone były także, przez
pracownika Biblioteki, rekordy egzemplarzy książek. W stałym użytkowaniu Biblioteka
posiadała 4 komputery, w tym dwa ze skanerami dla czytelników. Trzy razy w tygodniu
czytelnicy Biblioteki mogli także skorzystać z komputerów znajdujących się w Pracowni
Komputerowej, dzięki bezpośredniemu połączeniu czytelni ze wspomnianą Pracownią.
Wzrosła ilość czytelników i wypożyczeń stale utrzymując się na wysokim poziomie.
Największym źródłem wpływów do księgozbioru była wymiana publikacji Instytutu
Archeologii z wieloma instytucjami archeologicznymi w kraju i za granicą.
Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
W Bibliotece na pełen etat 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 siedmiu pokojach pracowników naukowych, a
tylko niewielka jego część znajduje się w pomieszczeniu należącym do Biblioteki. Na
księgozbiór został przeznaczony kolejny pokój (ostatnie do tej pory niezapełnione
książkami pomieszczenie na tym samym piętrze). Z powodu trudności lokalowych
poszczególne tytuły publikacji kupowane są najczęściej w pojedynczych egzemplarzach,
co często uniemożliwia wypożyczanie ich na dłuższe terminy.
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.
Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii
Zmiana nazwy Biblioteki (dawniej: Biblioteka Instytutu Kulturoznawstwa) wynika z

117

przekształcenia się w 2009 roku Zakładu Muzykologii przy Instytucie Kulturoznawstwa w
samodzielną Katedrę. Jest jednak także uzasadniona dotychczasową organizacją i
dotychczasowym profilem Biblioteki, która od czasu powstania przy Instytucie
Kulturoznawstwa Zakładu Muzykologii, czyli od ponad sześciu lat, składa się w istocie z
dwóch odrębnych bibliotek, połączonych tylko fizycznie. Zbiory muzykologiczne od
samego początku gromadzone były i opracowywane w osobnych miejscach, osobnych
inwentarzach i osobnych katalogach przez specjalnie do tych zadań przyjęte do Biblioteki
osoby. Jedynie obsługa studentów w tym samym pomieszczeniu i czasie przebiegała
wspólnie. Wraz z przemianowaniem Biblioteki zmieniają się tylko źródła jej finansowania.

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Biblioteka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
Lokal Biblioteki nie zmienił się, również w kadrach nie było zmian.
Zwiększyła się liczba osób korzystających z usług Biblioteki, co jest spowodowane
zainstalowaniem dwóch stanowisk komputerowych w czytelni, przy jednoczesnym spadku
udostępnianych pozycji.
Gromadzenie zbiorów opierało się głównie na kupnie i darach, nieznacznie zmniejszyła się
kwota wydatków na zakup czasopism, co wiąże się z rezygnacją z prenumeraty na
wydawnictwa ogólnie dostępne w wersji elektronicznej. Biblioteka nie otrzymała w tym
roku środków z funduszu Urzędu Marszałkowskiego, zmniejszyły się zakupy z funduszu
badań własnych pracowników, stąd wydatki na zakup wydawnictw zwartych spadły o
ponad połowę w stosunku do roku ubiegłego. Niezbędne zakupy literatury naukowej
finansowane były głównie z funduszu badań statutowych i tu odnotowano wzrost
wydatków o ok. 1/4. Z powodu braku ostatecznego rozliczenia w wydatkach nie
uwzględniono kwoty przewidzianej na udział Instytutu w konsorcjum.
Dwie pracownice Biblioteki zostały przeszkolone przez bibliotekarza systemowego
Biblioteki Uniwersyteckiej i uzyskały uprawnienia w zakresie tworzenia rekordu
egzemplarza - wprowadzono 413 rekordów do bazy.
Zakupione komputery i czytniki kodów kreskowych znacznie usprawniły opracowanie i
meliorację zbiorów oraz podniosły poziom usług dla użytkowników.
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Biblioteka Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery
Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
Biblioteka nie posiada samodzielnego etatu bibliotecznego. Księgozbiór jest udostępniany
przez pracownika inżynieryjno-technicznego Zakładu mgr Piotra Ropuszyńskiego, który
zajmuje się również jego gromadzeniem. Nadzór formalno-merytoryczny jest sprawowany
przez Kierownika Biblioteki Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. W roku
sprawozdawczym zanotowano bardzo zbliżoną do roku poprzedniego liczbę wypożyczeń
na zewnątrz jak również liczbę odwiedzin w czytelni. Liczba wpływów wydawnictw
zwartych kształtowała się na znacznie wyższym, a wydawnictw ciągłych utrzymała się na
zbliżonym do roku ubiegłego poziomie.

Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych
Zatrudnione są dwie osoby. Jedna osoba przeszła na emeryturę, pracując jednocześnie
przy projekcie „Historic Quarrius”. Dyrekcja Instytutu przyznała jej na ten cel inne
pomieszczenie poza Biblioteką. Warunki do przechowywania zbiorów są dobre, choć
zaczyna brakować miejsca na przyrost księgozbioru. Kwota przyznana na działalność
Biblioteki była wystarczająca. Zakupiono tak jak w latach poprzednich dostępy on-line do
geologicznych baz czasopism zagranicznych. Kontynuowano wymianę i prowadzono
wypożyczalnię międzybiblioteczną. W porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się o
30% liczba wypożyczonych książek na zewnątrz. Liczba czytelników i odwiedzin była
podobna, zwiększyła się natomiast liczba udostępnianych woluminów w czytelni. Pomimo
zmniejszonej obsady zamówienia do czytelni i wypożyczalni były realizowane na bieżąco.

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
Biblioteka Instytutu Biologii Roślin
Biblioteka Instytutu Biologii Roślin w 2009 roku pracuje na dwie zmiany. W roku
akademickim otwarta jest w wybrane soboty. W lutym b. r. w Bibliotece zostały
wymienione wszystkie okna, co wpłynęło korzystnie na komfort pracy w Bibliotece
zarówno dla pracowników jak i czytelników. Wiązało się to jednak z ogromnym wysiłkiem
przy pracach porządkowych. W sierpniu pracownica Biblioteki poszła na urlop
macierzyński, z którego wróci w kwietniu 2010 roku. Na czas nieobecności urlopowanej
pracownicy został zatrudniony starszy kustosz dyplomowany, emerytowany pracownik
naszej Biblioteki. Biblioteka jest wyposażona w 7 komputerów (w tym jeden dla użytku dla
pracowników) oraz 3 drukarki. Wszystkie komputery połączone są do sieci Internet. Dzięki
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szybkiemu i sprawnemu sprzętowi komputerowemu dostępnemu dla potrzeb pracowników
w łatwy i szybki sposób można wykonywać najbardziej pilne prace usprawniające pracę
Biblioteki. Mowa tu jest o ciągłym poszerzeniu bazy publikacji naukowych pracowników
Uniwersytetu Wrocławskiego zarówno o bieżące publikacje jak i dawniejsze (jeżeli
pracownicy zgłaszają i uzupełniają takie pozycje), które następnie są przesyłane do
Biblioteki Uniwersyteckiej. 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 2009 roku Biblioteka zatrudniała dwóch pracowników na pełnym etacie a jedna osoba
odbywała staż biblioteczny w ramach wolontariatu. Potrzebny jest jeszcze jeden etat dla
sprawniejszego funkcjonowania Biblioteki, ze względu na rozmieszczenie agend na trzech
piętrach. Warunki lokalowe są dobre. Jest 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 opracowano zarówno przez opracowanie centralne Biblioteki Uniwersyteckiej 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 czytelni studenci mogą korzystać z drukarek
komputerowych oraz skanera.

Biblioteka Instytutu Zoologicznego
Dwuosobowy personel Biblioteki wykonał plan pracy na 2009 rok.
W ramach tego planu:
- obsłużono kilkutysięczną rzeszę czytelników; w dalszym ciągu zauważalna jest tendencja
zniżkowa w ilości osób korzystających z usług naszej Biblioteki,
- zakupiono 402 wol. wydawnictw zwartych i 17 wydawnictw elektonicznych,
- wykonano wszystkie czynności związane z gromadzeniem wydawnictw ciągłych, których
wpłynęło 95 wol.; z położeniem głównego akcentu na wymianę oraz dary, w źródle i ilości
ich pozyskania,
- zrobiono dopisy do katalogu kartkowego wydawnictw ciągłych w BU oraz własnego,
- wprowadzano czytelników w tajniki bazy Zoological Record i innych dostępnych baz,
- wykonano sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2009,
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- przeszkolono studentów I roku biologii,
- sporządzono spis publikacji pracowników Instytutu Zoologicznego za 2009 r,
- wypełniono formularze internetowe do Bazy publikacji pracowników U.Wr.,
- aktualizowano stronę intenetową Biblioteki,
- wprowadzono następne skany książek do katalogu Księgozbioru Gravenhorsta, (do litery
L)
- umieszczono na stronie domowej Biblioteki Katalog Wydawnictw Ciągłych Biblioteki
Instytutu Zoologicznego (903 tytuły wraz z zasobami)
W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych:
- sprowadzano materiały niedostępne w bibliotekach wrocławskich oraz polskich,
- wysyłano skany, bądź PDF-y materiałów zamówionych z naszego księgozbioru;
w tym zakresie podkreślamy bardzo dobrą współpracę z Wypożyczalnią
Międzybiblioteczną BU, oraz
- wykonywano różne inne czynności wynikające ze specyfiki codziennej pracy w
Bibliotece, a wszystko to działo się w zadowalających warunkach lokalowych, przy
życzliwości Dyrekcji Instytutu oraz zerowej (poza urlopowej) absencji pracowników
Biblioteki.
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 są 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, co w roku 2008 utrzymała się liczba woluminów udostępnionych w czytelni
oraz wypożyczonych do domu. Liczba zarejestrowanych czytelników wzrosła o 58 osób. W
roku sprawozdawczym zmieniły się godziny otwarcia biblioteki, zgodnie z oczekiwaniami
czytelników. W ramach uczestnictwa w Dolnośląskim Festiwalu Nauki Biblioteka
zorganizowała wystawę Pt. „Darwin i jego dzieła w zbiorach Biblioteki Katedry
Antropologii”. Wystawę odwiedziło 959 osób.
Biblioteka Zakładu Fizjologii Molekularnej 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 2009 roku księgozbiór Biblioteki nie zwiększył swoich zasobów.
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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`
Wyraźnie zwiększyła się działalność informacyjna Biblioteki Muzeum.
Mimo zauważalnego spadku czytelników korzystających z Biblioteki, ilość udzielonych
informacji wzrosła widocznie. Bibliotekarz coraz częściej skanuje poszukiwane artykuły co
znacznie przyspiesza i poprawia obieg informacji.
Widać, że taki sposób pozyskiwania informacji wypiera już tradycyjną przesyłkę drogą
pocztową.
Około tysiąca woluminów cennych i rzadko wykorzystywanych czasopism przeniesiono do
sąsiedniego budynku (Herbarium), co pozwoliło na częściowe rozładowanie magazynu,
jak też stanowiło przygotowanie do mającego nastąpić w roku 2010 remontu Biblioteki.

Biblioteka Ogrodu Botanicznego
Od sierpnia Biblioteka
jest otwarta dla czytelników raz w tygodniu. Pomieszczenia
czytelni i magazynu Biblioteki pozostają bez zmian i są wystarczające. Środki finansowe
potrzebne na zakup zbiorów są wystarczające. Gromadzenie wydawnictw zwartych
odbywa się głównie drogą zakupu krajowego oraz zagranicznego. Biblioteka
Uniwersytecka uczestniczy w imporcie czasopism zagranicznych, natomiast prenumerata
czasopism krajowych zmniejszyła się o jedno czasopismo w porównaniu z latami
ubiegłymi. Wynika to z tego, że coraz częściej wydawnictwa udostępniają poszczególne
numery tylko w wersji online. Liczba wypożyczeń zbiorów pracownikom Ogrodu
Botanicznego uległa zwiększeniu. Dużym zainteresowaniem cieszy się również możliwość
korzystania z księgozbioru na miejscu w czytelni, głównie przez studentów Uniwersytetu
Przyrodniczego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Biblioteka nie posiada komputera.
Opracowanie wydawnictw zwartych odbywa się centralnie przez Bibliotekę Uniwersytecką,
natomiast wydawnictwa ciągłe opracowywane są we własnym zakresie. Co roku
wykonywane są dopisy do katalogu czasopism Biblioteki Ogrodu Botanicznego oraz
katalogu kartkowego czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej.

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII
Biblioteka Wydziału Biotechnologii
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Rok 2009 to bardzo ważny rok, to 50 lat Biochemii na Uniwersytecie Wrocławskim, a więc
Katedry,

Instytutu

a

obecnie

już

Wydziału

Biotechnologii.

To dobry rok dla Biblioteki Wydziału zbiory której powiększyły się o nowe książki uzyskane
poprzez zakupy w księgarniach i wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Potrzeby są
zawsze większe od możliwości zakupów, ale staramy się kupować cenne nowości
wydawnicze. Kontynuowana była prenumerata czasopism w formie papierowej i online.
Ważna jest bardzo dobra współpraca z Biblioteką Uniwersytecką ( z jej Oddziałami i
pracownikami), z której otrzymujemy w kontynuacji zakupy wydawnictw wielotomowych,
prenumeratę czasopism, oraz gdzie prowadzone jest centralne opracowanie zbiorów. W
czytelni Biblioteki przybył nowy komputer i obecnie studenci mogą korzystać z czterech
komputerów w Bibliotece i z czternastu w sali dydaktycznej obok Biblioteki. Warunki pracy,
warunki lokalowe są dobre i nie uległy zmianie. W Bibliotece zatrudniona jest jedna osoba
na pełnym etacie. W roku 2009 przepracowane zostały wszystkie dni robocze. Została
przeprowadzona selekcja części zbiorów (chemia, fizyka) i z czytelni przeniesiona do
magazynu. Współpraca z pracownikami Wydziału układa się bardzo dobrze.

WYDZIAŁ CHEMII
Biblioteka Wydziału Chemii
Biblioteka pracuje bez zakłóceń w systemie dwuzmianowym w trzyosobowej obsadzie i
obsługuje użytkowników nie tylko własnych, ale i środowiska naukowego Wrocławia, gości
zagranicznych i z Polski. Realizuje również zamówienia w ramach wypożyczalni
międzybibliotecznej.
Współpracuje z 63 bibliotekami w Polsce. Z 43 bibliotek przysłano 96 zamówień głównie
na

czasopisma,

dlatego

wykonano

544

stron

ksero,

pdf

lub

skanów,

do 20 bibliotek wysłano 30 kwerend (27 to książki).
93 % wydatków na zakup książek w 2009 roku stanowią książki importowane zakupionych
z grantów krajowych i europejskich. Brak nowości chemicznych na polskim rynku
wydawniczym. Bieżące wpływy zostały opracowane tradycyjnie i komputerowo w systemie
VIRTUA przez pracowników Biblioteki Wydziału Chemii.
Koszty prenumeraty czasopism wzrosły o 1/3 w stosunku do roku ubiegłego.
Zmienił się również rozkład obciążenia. Z 41% do 76% wzrosły koszta udziału w
konsorcjach, a z 59% do 24% zmniejszyły się wydatki na wersję drukowaną czasopism.
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Wydział Chemii kontynuował uczestnictwo w konsorcjach Chemical Abstracts na
platformie Sci-Findera , American Chemical Society, Royal

Society of Chemistry

.Elseviera, Springera. W bieżącym roku nie zostały zrealizowane starania firmy ABE
Marketing i Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych o dofinansowanie konsorcjum
Royal Society of Chemistry w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na rok 2010
konieczne było anulowanie starej umowy i podpisanie nowej.
Zainstalowano czytnik studenckich legitymacji chipowych, które są jednocześnie kartą
biblioteczną. W obecnym roku Biblioteka otrzymała uprawnienia do aktywacji legitymacji,
co bardzo ułatwiło chemikom zapisy do Biblioteki Wydziałowej i Biblioteki Uniwersyteckiej.
W

Bibliotece pracownicy co

zagranicznych

będących

w

dwa

miesiące

ofercie

przygotowywali

katalogowej

firmy

ekspozycje
ABE

książek

Marketing.

Taka forma zakupu popierana jest przez naszych pracowników naukowych.
Z bazy Publikacji Pracowników Naukowych Wydziału Chemii zostało przekonwertowanych
1080 opisów prac naukowych za lata 2001- 2003 i 2008.
Rekordy po przełożeniu muszą być modyfikowane z autopsji przez pracowników
Biblioteki Wydziału Chemii.
Obecnie w bazie Publikacji Biblioteki Uniwersyteckiej jest już 3083 rekordy prac
naukowych pracowników Wydziału Chemii.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych (BWNS)
W roku sprawozdawczym w Bibliotece zatrudnionych było 11 osób czyli o jedną mniej niż
w latach ubiegłych. Warunki lokalowe nie uległy zmianie i są zadowalające z wyjątkiem
magazynu wydawnictw zwartych,
gdzie mimo ciągle prowadzonej selekcji
ubywa
miejsca na nowe nabytki. Obecnie posiadamy rezerwy na około dwa lata. Gromadzenie
zbiorów, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wykazuje wyraźny spadek zarówno w zakresie
wartości kupionych wydawnictw jak również w ich liczbie. Dzięki grantom i projektom
badawczym realizowanym na Wydziale, zbiory Biblioteki wzbogaciły się o cenne nabytki z
zakresu literatury zagranicznej. Rozbudowujemy systematycznie księgozbiór czytelni,
gdzie te nabytki znalazły miejsce w dziale literatury zagranicznej. Cieszy się on dużym
zainteresowaniem wśród studentów obcojęzycznych. Jak w każdym roku Biblioteka
zabiega o pozyskanie wydawnictw z innych źródeł, poprzez współpracę z firmami
wydawniczymi oraz wymianę prowadzoną z różnymi ośrodkami akademickimi.
Opracowanie księgozbioru prowadzimy przy współpracy z Biblioteką Uniwersytecką.
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Równocześnie kontynuujemy opracowanie retrospektywne zbiorów dawnych Bibliotek
Politologii oraz Filozofii Logiki i Socjologii.
Udostępnianie zbiorów utrzymuje się na podobnym poziomie jak w latach ubiegłych. W
zakresie informacji naukowej Biblioteka wydaje comiesięczny katalog nabytków
włączonych do zbiorów. Dodatkowo opracowuje katalog zakupionych publikacji
zagranicznych skierowany do studentów zagranicznych. Wszystkie opracowane przez nas
katalogi trafiają do użytkowników drogą elektroniczną, są również umieszczane na stronie
internetowej Biblioteki. Rok 2009 był kolejnym etapem zmierzającym do zorganizowania
jak najszerszego dostępu czytelników do zbiorów przez Internet. W tym celu jeden z
pracowników zespołu po przeszkoleniu w Bibliotece Uniwersyteckiej uzyskał uprawnienia
do tworzenia rekordów zasobu wydawnictw ciągłych i rozpoczął prace nad tworzeniem
bazy internetowej czasopism. W 2009 roku zespół Biblioteki w okresie wakacyjnym
przeprowadził kolejne skontrum wydawnictw zwartych oraz selekcję byłej Biblioteki
Politologii. Podobnie jak w latach poprzednich siłami zespołu przeprowadzono szkolenia
biblioteczne dla studentów pierwszych lat wszystkich kierunków studiów stacjonarnych na
Wydziale. Organizowano również szkolenia w zakresie korzystania z baz elektronicznych
dla studentów starszych lat studiów. Tradycyjnie w maju w czytelni goszczono
uczestników kolejnej edycji konkursu na Fotografię Socjologiczną. Prace uczestników
ozdabiają ściany naszej czytelni.

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Biblioteka posiadała 26 etatów, jednak urlop wychowawczy jednej z bibliotekarek oraz
znaczna absencja chorobowa (łącznie 251 dni) utrudniały pracę w 2009 r. Dodatkową
uciążliwością było udzielanie pracownikom ekwiwalentów za pracę w soboty i niedziele (w
soboty pracowało 10 osób, w niedzielę – 3).
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 prawie 20 tys. zł, a za kary związane z
niedotrzymanie terminu zwrotów książek – ponad 5,7 tys. zł).
Biblioteka kontynuowała prenumeratę 4 baz zagranicznych (ABI, SourceOECD, Westlaw
International, HeinOnline) oraz 5 baz polskich (LEX, LEXPOLONICA, LEGALIS, InforLex
Administracja, Bibliografia Prawnicza). Część z nich kupowano wspólnie z innymi
jednostkami Uniwersytetu Wrocławskiego w celu obniżenia kosztów. W październiku
zaprenumerowano nową bazę Ibuk, w której zakupiono dostęp online do 59 książek, z
których studenci i pracownicy mogą korzystać również w domach (5 jednoczesnych
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dostępów).
Kontynuowane były prace nad tworzeniem bazy publikacji pracowników UWr.
Na podkreślenie zasługuje dobra współpraca z sekretariatami poszczególnych Instytutów
oraz coraz lepsze rozumienie przez pracowników Wydziału potrzeby umieszczania takich
informacji.
Sukcesywnie rozwija się Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, w której
umieszczono już 378 pozycji, zarówno wydanych przed 1939 r., jak i całkiem nowych –
wydanych w 2009 r. Część pracowników naukowych, udzielając zgody na zamieszczenie
własnej publikacji w bibliotece cyfrowej, popiera nową formę promocji własnej twórczości,
reklamując zarazem
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego.
W 2009 r. powstała strona www Biblioteki (obok istniejącej przy stronie domowej
Wydziału) – www.biblioteka.prawo.uni.wroc.pl.
Pracownicy podnosili swoje kwalifikacje: jedna osoba obroniła pracę magisterską, dwie
osoby kończą studia magisterskie na Wydziale PAiE. Jeden z pracowników był na
praktyce w ramach programu LLP Erasmus w Wilnie. W związku z awansem na
stanowisko starszego bibliotekarza inna pracownica odbyła odbył dwutygodniową praktykę
w Oddziale Opracowania Rzeczowego BU. Zastępczyni kierownika ukończyła
kilkumiesięczną praktykę w Oddziale Opracowania Rzeczowego i w listopadzie otrzymała
możliwość tworzenia haseł khw i klasyfikacji przedmiotowej książek.
Biblioteka pomagała zorganizować w Uniwersytecie Wrocławskim wspólnie z Biblioteką
Główną Politechniki Wrocławskiej Międzynarodową Konferencję II Wrocławskie Spotkania
Bibliotekarzy Polonijnych 18-19 czerwca. Ponadto współorganizowała wraz z Biblioteką
Główną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu warsztaty „Efektywne wykorzystanie
elektronicznych źródeł informacji”. Trzy bibliotekarki wzięły czynny udział w konferencji
„Współpraca bibliotek naukowych Wrocławia” zorganizowanej przez Korporację
Bibliotekarzy Wrocławskich (2 referaty). Pracownicy Biblioteki pomagali przygotować
wystawę „Lwowscy prawnicy na Uniwersytecie Wrocławskim”.
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że władze
zainteresowane rozwojem Biblioteki w każdym jej wymiarze.

Wydziału

są

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE I POZAWYDZIAŁOWE
Centrum Brytyjskie
Rok 2009 był dla Centrum Brytyjskiego rokiem niepewnej przyszłości.
Do końca lipca nie było wiadomo, czy nasza jednostka będzie dalej funkcjonować.

bardzo
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Wszystko spowodowane było zmianami w nowej umowie między Uniwersytetem
Wrocławskim a British Council. Po negocjacjach udało się dojść do porozumienia i umowa
została przedłużona na kolejne dwa lata. Utracono jednak fundusze na zakup nowych
materiałów do nauki języka angielskiego. W związku z brakiem nowości zauważa się
zmniejszenie zainteresowania czytelników zbiorami Centrum, co zaowocowało również
mniejszą frekwencją wypożyczeń. Aby zachęcić stałych i nowych bywalców Biblioteki
planuje się wykorzystanie na zakup nowych materiałów - pozostałych z zeszłego roku
funduszy. Nowym pomysłem jest dotarcie do jak największej liczby osób poprzez np.
stworzenie bloga w Internecie.
Będą tam zamieszczane informacje o działalności Centrum, materiałach dostępnych dla
czytelników, jak i o wydarzeniach, w których uczestniczy Centrum.
W kwietniu 2009 roku centrum gościło pisarza Billa Johnstona, w ramach cyklu spotkań
zagranicznych naukowców, artystów, biznesmenów itp., zapraszanych przez Normana
Daviesa, honorowego obywatela Wrocławia.
W lipcu można było zobaczyć wystawę Multicultural. Obrazowała ona bogactwo kultur,
obyczajów i tradycji mieszkańców Poznania przybyłych z różnych stron świata.
We wrześniu miała u nas miejsce wystawa pt. Darwin Now, związana z
międzynarodowymi obchodami 200-nej rocznicy urodzin przyrodnika, twórcy teorii
ewolucji.
Jak co roku, tak i w przyszłym planowane jest organizowanie lekcji bibliotecznych dla
uczniów i nauczycieli. W roku 2010 zostaną zakupione materiały umożliwiające
prowadzenie wystaw na własną rękę (antyramy, dodatkowe oświetlenie), szerszą
promocję Centrum w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz liceach. Być może uda się
również zorganizować zajęcia „storytellingu” dla dzieci, które będą odbywały się z
udziałem nauczycieli.
Biblioteka Austriacka
W roku 2009 praca w Bibliotece przebiegała bez zakłóceń. Stan zatrudnienia nie uległ
zmianie: 1 osoba pracuje na pełnym etacie, 1 osoba – pracownik emerytowany –
zatrudniona jest na umowę o dzieło w niepełnym wymiarze godzin. Dalia Żminkowska
obchodziła jubileusz 30-lecia pracy zawodowej. Księgozbiór biblioteczny powiększył się o
ponad 500 wol. wydawnictw zwartych i ciągłych, w tym ok. 40 woluminów stanowią dary
przekazane przez Bibliotekę Narodową Księstwa Lichtensteinu. Biblioteka pozyskała
używane regały biblioteczne przekazane przez Centrum Brytyjskie. Stan korzystania z
księgozbioru w czytelni i wypożyczalni utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku
ubiegłym, natomiast sukcesywnie zwiększa się liczba wypożyczeń przez Wypożyczalnię
Międzybiblioteczną do innych bibliotek w kraju oraz sprowadzanych bezpośrednio z
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bibliotek zagranicznych (głównie z Biblioteki Uniwersyteckiej w Wiedniu) do naszej
biblioteki. Jak co roku Biblioteka Austriacka podejmuje wiele inicjatyw służących promocji
literatury i kultury Austrii i Księstwa Lichtensteinu. We współpracy z Polskim
Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego Biblioteka Austriacka uczestniczyła w
organizacji VII Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów,
imprezy “Deutsch-Wagen-Tour”, konkursu recytatorskiego poezji oraz prozy J.W.
Goethego i F. Schillera dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
Wspólnie z Katedrą Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Biblioteka zorganizowała
wykład Konsula Generalnego Austrii Christophe Ceska pt. Aktualne wyzwania dla Europy
– austriacka perspektywa, we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej Biblioteka
zorganizowała spotkania autorskie: w dniu 23.04.2009 z Wolfem Wondratschkiem w
Instytucie Filologii Germańskiej, w dniu 13.05.2009 z Martinem Pollackiem – prezentacja
zbioru reportaży Dlaczego rozstrzelali Stanisławów – w Auli Leopoldyńskiej. W dniu
19.06.2009 okazją do spotkanie z Tadeuszem Różewiczem była promocja niemieckiego
wydania książki pt. Mutter geht [Matka odchodzi]) obecni byli m.in. tłumacze: prof. Alois
Woldan, (Uniwersytet Wiedeński), Bernhard Hartmann (Wiedeń), wydawca: Karl Stutz
(Passau). Wspólnie z Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego Biblioteka przygotowała
wystawę prac fotograficznych austriackiego artysty Heinza Cibulki pt. „Obrazy”, wystawę
widokówek ze zbioru wrocławskiego filokartysty Stanisława Chmury pt. “Austria bliżej nas”
a także wystawę rysunków uczniów kl. III Szkoły Podstawowej Nr 3 we Wrocławiu
wykonanych na podstawie słuchowiska Babcia na jabłoni według powieści austriackiej
pisarki Miry Lobe. We współpracy z Instytutem Austriackim, z okazji Europejskiego Dnia
Języków Obcych Biblioteka Austriacka z własnych zbiorów przygotowała wystawę
austriackiej literatury dla dzieci i młodzieży prezentowaną w Teatrze Lalek. W dniach 2529 maja Biblioteka uczestniczyła w projekcie Helene Schneider [reprezentantka Semper
Avanti] pt. ZOOM - in Begegnung – tydzień kultury Austrii. Po raz drugi Biblioteka
uczestniczyła w akcji organizowanej przez Büchereiverband Österreichs p.t. „Österreich
liest” W programie: prezentacja filmów [adaptacje filmowe powieści austriackich pisarzy],
czytanie utworów literackich dla dzieci, warsztaty dla młodzieży szkolnej. 12 grudnia
odbyła się prezentacja multimedialna Turcji
Już po raz szesnasty Biblioteka Austriacka była współorganizatorem XVI edycji
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej – od J. Lannera do R. Stolza, którego
patronem honorowym jest rektor Uniwersytetu Wrocławskiego [współorganizatorzy:
Towarzystwo Koncertowe i Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze]. W koncercie
galowym wystąpili artyści wiedeńskiej Volksoper: Barbara Payha i Thomas Sigwald.
Ponadto w pomieszczeniach Biblioteki odbywają się cyklicznie spotkania dla kandydatów
na bibliotekarzy dyplomowanych, warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego, lekcje
biblioteczne dla młodzieży szkolnej,. Biblioteka gościła przedstawicieli KRASP.
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Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
W Bibliotece Studium pracują na pełnych etatach 2 osoby zatrudnione na stanowiskach
kustoszy. Rok 2009 był dla pracowników Biblioteki rokiem wytężonej pracy. W I kwartale
2009 r. zakończono selekcję trwającą przez cały poprzedni rok i 12 marca 2009 r.
przewieziono do punktu skupu 900 kg makulatury. Do wykreślenia z inwentarzy pozostało
3.698 wol. Równocześnie od początku roku trwało pakowanie księgozbioru i w połowie
marca biblioteka ostatecznie przeprowadziła się do odremontowanych pomieszczeń
Studium przy pl. Nankiera 2/3. Przerwa w normalnym funkcjonowaniu biblioteki trwała
prawie 3 miesiące, w pierwszych tygodniach po przeprowadzce nie było mebli, ponadto
studentom nie wolno było wchodzić do budynku. W związku z tym pracownicy Biblioteki
mieli dyżury w pomieszczeniach Studium przy ul. Szczytnickiej, gdzie pozostawał jeszcze
sekretariat, aby umożliwić czytelnikom zwrot książek i podpisywanie kart obiegowych. Do
normalnego funkcjonowania Biblioteka powróciła w maju. Jednak pod koniec maja
pracownik Biblioteki złamał nogę w pracy i przebywał na ponad dwumiesięcznym
zwolnieniu lekarskim. Przez zamieszanie związane z przeprowadzką
wskaźniki
korzystania z czytelni i wypożyczalni utrzymywały się na poziomie niższym nawet niż w
ubiegłym roku, kiedy także były zaniżone. Wartości ubiegłoroczne zostały przekroczone
dopiero w październiku, po rozpoczęciu nowego roku akademickiego. W ciągu całego roku
trwało wykreślanie z inwentarzy ok. 10 tys.
pozycji, spisanych z księgozbioru podczas dwóch ostatnich selekcji. Praca ta będzie
kontynuowana w I kwartale 2010 r.
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta
(CSNE im. W. Brandta)
Od września 2009 w Bibliotece zatrudniona jest jedna osoba na pełny etat i jedna na
godziny zlecone. Warunki lokalowe pozostały bez zmian. Przeorganizowano układ zbiorów
(czasopisma zostały przeniesione do magazynu). W związku z przeniesieniem biura
koordynatora programu Sokrates/Erasmus (i miejsca prowadzenia zajęć), ubyło 13
czytelników; także część zbiorów została przekazana do Biblioteki Wydziału Nauk
Społecznych.
Od września w Bibliotece funkcjonuje nowy system biblioteczny (Koha). Od listopada
wszystkie czynności biblioteczne realizowane są już za pośrednictwem nowego programu.
Dane z programu Sowa są sukcesywnie przenoszone do nowego systemu.
Biblioteka im. Jana Czekanowskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL)
Rok 2009 był pierwszym rokiem działalności Biblioteki w strukturach uczelnianego
systemu biblioteczno – informacyjnego Uniwersytetu Wrocławskiego, na mocy umowy
użyczenia zawartej w dniu 28.09.2009 r.
Biblioteka im. Jana Czekanowskiego powstała razem z Polskim Towarzystwem
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Ludoznawczym w 1895 r. we Lwowie, gdzie była związana z Uniwersytetem Jana
Kazimierza. Po II wojnie światowej przeniesiono ją do Lublina, a następnie w 1952 r. do
Poznania –na krótko jednak, gdyż już w 1953 r. siedzibą Biblioteki na długie lata stał się
Wrocław, gdzie księgozbiór ulokowano w budynkach Uniwersytetu Wrocławskiego.
Od początku swego istnienia Biblioteka gromadzi polskie i obce wydawnictwa z szeroko
rozumianej antropologii kulturowej, etnologii i folklorystyki. Nieprzerwanie prowadzi
wymianę wydawnictw z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Kontakt z niektórymi z
nich trwa od przełomu XIX i XX wieku. Dzięki tej współpracy w zbiorach Biblioteki znajdują
się cenne zagraniczne publikacje zwarte oraz wiele tytułów czasopism w komplecie (np.
„Anthropos”, „MAN”, „Český Lid”, „Schweizerisches Archiv”), a także niskonakładowe
publikacje etnograficzne, trudno dostępne na rynku księgarskim.
Księgozbiór w całości przetrwał 114 lat i dzięki stałemu dopływowi nowości stał się
unikatowym w skali kraju.
Obecnie przeprowadzane jest skontrum księgozbioru.

