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I.

Uwagi wstępne
W 2010 r. wzorem lat poprzednich, usprawniano funkcjonujące już bazy i
systemy, m.in. dokonano modyfikacji w Bazie Bibliografia publikacji pracowników
UWr, rozbudowano: Bazę Dubletów Oddziału Magazynów i Konserwacji Zbiorów,
Bazę

GAIKK

(Georeferencyjna

Aplikacja

Inwentarzowo-Katalogowa

Kartografików) Oddziału Zbiorów Kartograficznych, a także komputerowy
Inwentarz Oddziału Rękopisów, Inwentarz Mikrofilmów, Inwentarz Oddziału
Zbiorów Kartograficznych oraz Bazę danych usług Pracowni Reprografii i
Digitalizacji Zbiorów. Kontynuowano też prace wcześniej rozpoczęte m.in.
doprowadzono

do

sfinalizowania

prac

nad

Komputerowym

Inwentarzem

Wydawnictw Zwartych i pierwsze wydrukowane w oparciu o program inwentarze przygotowano do oprawy, kontynuowano napełnianie i zaprezentowano na
witrynie internetowej Biblioteki - zdigitalizowany kartkowy katalog alfabetyczny
Biblioteki (zakres alfabetyczny A-R), testowano kolejne zdigitalizowane katalogi
kartkowe przygotowywane do prezentacji w Internecie: kartkowy kartkowy katalog
rzeczowy grafiki Oddziału Zbiorów Graficznych.

Rozpoczęto też prace

przygotowawcze do digitalizacji Inwentarza Pocztówek i Grafiki Oddziału Zbiorów
Graficznych, podjęto prace nad Komputerowym inwentarzem grafiki i Katalogiem
widoków Dujkera, wykonano i oddano do użytku aplikację internetową dla Bazy
pozyskanych z serwera PKN w ramach egzemplarza

Polskich Norm,

obowiązkowego oraz rozpoczęto prace nad Bazą znaków własnościowych
Oddziału Zbiorów Graficznych.

Dodatkowo, usprawniono działanie systemu

VIRTUA, poprzez uruchomienie automatycznego generowania powiadomień
użytkowników o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych książek
(generowanie komunikatów następuje na 2 tygodnie przed terminem zwrotu)., a
od 1 lipca 2010 r. zaprzestano drukowania kart dla nabytków objętych katalogiem
VIRTUA.
Mając na uwadze zabezpieczenie i udostępnienie (także popularyzowanie)
cennych zbiorów Biblioteki - kontynuowano napełnianie i rozwijanie

Biblioteki

Cyfrowej

procesów

Uniwersytetu

dydaktycznych

–

Wrocławskiego,

e-Czytelni,

a

prezentującej

w
na

celu

wsparcia

wydzielonych

terminalach
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komputerowych

w

obrębie

Biblioteki

-

najbardziej

poczytne

materiały

dydaktyczne.
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 roku 2010 na podstawie Umowy nr 22/ARI/2008/RB/BIB z dnia 23.10.2008 na
budowę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego wydano 31 722 000 PLN, z
czego 20 000 000 PLN stanowiły środki z budżetu państwa. W ramach tej sumy
wykonawca robót, firma SKANSKA SA, wykonał następujące roboty:
Z branży budowlanej:


murowane oraz gipsowo-kartonowe ściany działowe,



wewnętrzne okładziny kamienne,



warstwy stropodachu odwróconego na całym obiekcie,



roboty tynkarskie i malarskie,



montaż sufitów podwieszanych z płyty GK i ROCKFON SONAR,



odnowienie elementów konstrukcji drewnianej dachu i ścian kurtynowych,



montaż stolarki drzwiowej,



wykonanie posadzek wraz z wykończeniem podłóg kamieniem, gresem,
wykładziną i żywicą,



montaż balustrad na klatkach schodowych.

2. Z branży elektrycznej:


rozpoczęcie wykonywania wszystkich instalacji niskoprądowych (min. SAP,
BMS, DSO, CCTV, okablowanie strukturalne, system sygnalizacji włamania i
napadu),



montaż opraw oświetleniowych na całym budynku,
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roboty w rozdzielniach niskiego i średniego napięcia,



układanie przewodów zasilających.

3. Z branży sanitarnej i mechanicznej:


zakończenie instalacji gaszenia gazem,



montaż elementów instalacji ciepła technologicznego,



montaż elementów instalacji centralnego ogrzewania,



montaż elementów instalacji tryskaczowej,



montaż elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji,



montaż elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wody przeciwpożarowej,



montaż elementów instalacji chłodniczej, dekompresji, oddymiania,



montaż elementów instalacji sieci sanitarnej.

III. Finanse
Głównym źródłem finansowania Biblioteki pozostawał budżet Uczelni. W
2010 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 – wiązało się to ze wzrostem funduszu na
wynagrodzenia osobowe.
W roku sprawozdawczym Bibliotece została przyznana dotacja MNiSW
(wraz ze środkami na pokrycie deficytu) w wysokości 9.378.000 PLN (w roku 2009
było to 8.822.000 PLN, a w 2008 - 8.208.400 PLN), w tym limit wynagrodzeń
osobowych stanowił kwotę 7.278.000 PLN (bez pochodnych) (w roku 2009 limit
wynagrodzeń wyniósł odpowiednio 6.602.200 PLN, a w 2008 – 6.500.700 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. W 2010 r. Biblioteka otrzymała dodatkowe 500.000 PLN z
przychodów pozadotacyjnych Uczelni na pokrycie kosztów w obszarze działalności
dydaktycznej.
Biblioteka Uniwersytecka pozyskiwała także środki we własnym zakresie, ze
źródeł pozabudżetowych, składając wnioski aplikacyjne na realizację projektów.
W roku sprawozdawczym 2010 kontynuowano realizację kilku projektów, w tym:
projektu badawczo-rozwojowego Śląskie Archiwum Ikonograficzne, projektu
badawczo-rozwojowego Interaktywna, multimedialna bibliografia Śląska. Cz.1.
Stare druki, druki zwarte XIX w. ze zbiorów Gabinetu Śląsko-Łużyckiego Biblioteki
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Uniwersyteckie, oraz 3 - letniego projektu badawczo-rozwojowego „Ornamenta
Poloniae Mediaevalia” Sztuka średniowieczna na ziemiach polskich. Koszty
pośrednie uzyskane w roku 2010 przez Bibliotekę w wyniku realizacji projektów
wyniosły 108.243 PLN, a przez Uczelnię – 180.406 PLN.
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 2010 r. wyniosła 361.408 PLN (w 2009 r. – 451.734 PLN ).

IV. Organizacja i kadry
W związku ze wzrostem liczby realizowanych projektów oraz koniecznością
obsługi coraz większej liczby operacji finansowych na poziomie Biblioteki
Uniwersyteckiej dyrekcja BUWr przy akceptacji władz rektorskich Uczelni (wzorem
władz wydziałów) zdecydowała o utworzeniu w strukturze organizacyjnej Biblioteki
stanowiska pełnomocnika dyrektora BUWr ds. finansowych. W grudniu 2010 r
rozstrzygnięto konkurs na to stanowisko i od początku 2011 r. funkcję tę będzie
pełnić mgr Magdalena Zimoląg (starszy specjalista ds. finansowych).
Ponadto, w roku 2010 dokonane zostały zmiany na stanowiskach kierowniczych.
Na przełomie marca i kwietnia nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Oddziału
Starych Druków, odwołaną mgr Ewę Kaźmierczak zastąpiła dr Anna Jabłońska.
W końcu września odwołano z funkcji kierownika Gabinetu Śląsko-Łużyckiego mgr
Jana Węglowskiego, funkcję po. kierownika powierzono dr. Grzegorzowi Sobelowi.
W okresie sprawozdawczym fluktuacja kadry w BUWr objęła łącznie 34
osoby (14 odeszło z pracy, 20 osób zatrudniono – w tym 4 osoby zatrudnione w
związku z realizacją projektów badawczo-naukowych, opłacane z projektów) i
kształtowała się na poziomie 14,7%. W sumie w Bibliotece Uniwersyteckiej w końcu
grudnia 2010 r. zatrudnionych było 227 osób (w tym 7 osób na niepełnych etatach i
4 na urlopach bezpłatnych) na 223,8 etatach.
Struktura wykształcenia kadry wykazuje, że podobnie jak w roku ubiegłym
- 154 osób (czyli 68% wszystkich zatrudnionych) ma ukończone studia wyższe (10
osób posiada stopień doktora), 3 osoby (1,3%) licencjat, zaś 70 osób (czyli 30,7%),
posiada wykształcenie średnie

- w tym 7 osób ma ukończone bibliotekarskie

studium pomaturalne. Wśród wszystkich zatrudnionych: 194 osoby to pracownicy
służby bibliotecznej (w tym 10 bibliotekarzy dyplomowanych), 26 - pracownicy
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inżynieryjno-techniczni, 7 - pracownicy administracyjni.
Absencja chorobowa w BUWr w roku 2010 wyniosła 3.227 dni. Wskaźnik
absencji (przy 49.926 dniach roboczych) wyniósł 6,4 %. W roku 2009 absencja
chorobowa wynosiła 3.084 dni (nominalny czas pracy 52.208 dni), co dało wskaźnik
na poziomie 5,9 %.
W okresie sprawozdawczym płace nie uległy zmianie. Ze względu na
zaniżone płace dyrekcja, wzorem lat poprzednich, wnioskowała do JM Rektora o
przyznanie aneksów dla pracowników BUWr. W efekcie - przez cały rok
kalendarzowy 2010 wszyscy pracownicy BUWr korzystali z aneksów w wysokości
100 PLN/miesiąc, przyznanych przez JM Rektora z rezerwy rektorskiej.
Jak co roku, dyrekcja Biblioteki złożyła też wnioski (na podstawie opinii
kierowników) o przyznanie zasłużonym pracownikom odznaczeń państwowych. Po
ich rozpatrzeniu - Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymały: Ewa Grabarska,
Jerzy Katarzyński, Elżbieta Pietrzykowska, Danuta Richter, Irena Wrzesińska i
Franciszka Zossel, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - Iwona Domowicz, Beata
Krzywicka, Małgorzata Olszewska, Krystyna Porębska.
W roku 2010 Rektorskie nagrody II stopnia za osiągnięcia zawodowe otrzymało
126 pracowników Biblioteki.
V. Obsługa administracyjno - gospodarcza
W roku 2010 wysłano przesyłki pocztowe (monity o zwrot książek, wysyłka
wydawnictw w ramach wymiany krajowej i zagranicznej oraz wypożyczania
międzybibliotecznego) na łączną kwotę 88.354 PLN (w roku ubiegłym kwota ta
wyniosła 112.867 PLN).
W budynkach Biblioteki przy ul. K. Szajnochy prowadzone były naprawy w
obrębie dachów budynków: załatano dach łupkowy, przemurowano kominy,
naprawiono odgromy. Okna strychu zabezpieczono siatkami przed gołębiami.
Pomalowano pomieszczenie administracji, pokój kierownika Oddziału Magazynów i
Konserwacji Zbiorów oraz klatkę schodową na parterze i pierwszym piętrze (przy ul.
K. Szajnochy 10). Pracownicy: Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów oraz
Samodzielnego Stanowiska ds. Bibliotek Specjalistycznych nie wyrazili zgody na
odnowienie pomieszczeń przez nich zajmowanych. Przeprowadzono remont windy
łączącej magazyny z czytelnią i wypożyczalnią. Na Piasku przeprowadzono remont
sali nr 3, którą przystosowano do digitalizowania zbiorów i obróbki skanów na
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potrzeby

prowadzonych

projektów

badawczo-rozwojowych

oraz

dla

sekcji

Digitalizacji i Mediów Elektronicznych z Pracowni Reprografii i Digitalizacji (z
powodu przedłużającego się remontu pomieszczenia 32 w Pracowni. Dokonano też
modernizacji serwerowni (sala nr 6) w budynku na Piasku (m.in. montaż
klimatyzatorów i dodatkowego zasilania) i naprawy schodów prowadzących do
wschodniego skrzydła budynku.
VI. Gromadzenie
W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bazie GROMADZENIE 37.282
wol. wydawnictw zwartych (w 2009 r. – 33.951) i 7.540 jednostek wydawnictw
ciągłych

(w

2009

r.

–

7.509)

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 26.130 (w r. 2009 – 24.579) wol. książek i 2.307 (w 2009 r. – 2.310)
jednostek czasopism. Do bibliotek pozostałych jednostek organizacyjnych UWr
przekazano (po uzgodnieniu z bibliotekarzami) 1.598 wol. książek (w 2009 r. - 660)
i 1. 217 jednostki czasopism (w 2009 r. - 1.264 jedn.).
W okresie sprawozdawczym zanotowano wzrost liczby książek i czasopism
włączonych do księgozbiorów bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego UWr.
Łączny wpływ zbiorów do wszystkich bibliotek w Uniwersytecie Wrocławskim
wyniósł 69.144 wol. (więcej o 13.602 jedn./wol. niż w roku poprzednim, czyli wzrost
o 24%), w tym do Biblioteki Uniwersyteckiej wpłynęło 36.709 wol./jedn.; o 6.937
wol./jedn. więcej niż w roku poprzednim). Do bibliotek specjalistycznych przyjęto
razem 32.435 jedn./wol.; o 6.225 wol. więcej niż w roku poprzednim). We
wszystkich bibliotekach Uniwersytetu księgozbiory na koniec 2010 r. obejmowały
łącznie 3.896.727 wol./jedn., w tym 2.267.863 - w Bibliotece Uniwersyteckiej i
1.627.864 w bibliotekach specjalistycznych.
Wydatki ogółem na zakup księgozbiorów w 2010 r. wyniosły 2.086.496
PLN, (w 2009 r. 2.624.484 PLN) – spadek o 20,5%. Jak co roku zdecydowana
większość środków 1.647.028 PLN,

czyli

78,9% ogólnych wydatków na

księgozbiory (w roku poprzednim ponad 71,1%), została przeznaczona na potrzeby
38 bibliotek specjalistycznych.
Od lat utrzymuje się wyraźna tendencja spadkowa funduszy przeznaczonych na
zaopatrywanie księgozbiorów w nowości wydawnicze. Należy także odnotować, że
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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 roku 2010
wydatkowano na ten cel tylko 474.345 PLN – dzięki tzw. licencjom krajowym na
konsorcja Science Direct, EIFL, SCI Expanded, Springer, finansowanym przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W Bibliotece Uniwersyteckiej odnotowano zwiększony wpływ wydawnictw
zwartych i ciągłych z egzemplarza obowiązkowego - wzrost o 3.239 wol./jedn. (w
2009 r. w stosunku do 2008 r. – wzrost o 346 wol./jedn.), natomiast ilość z kupna
wydawnictw krajowych i zagranicznych zmniejszyła się o się o 205 wol./jedn. (w
2009 r. w stosunku do 2008 r. wzrosła o 743 wol./jedn.). Maleje prenumerata
zagranicznych czasopism drukowanych, ponieważ poprzez abonowane serwisy
użytkownicy mają dostęp do czasopism elektronicznych.
W obrębie wymiany zagranicznej utrzymany został korzystny bilans w ujęciu
wartościowym. Wartość materiałów otrzymanych (921 wol. wydawnictw zwartych
oraz 270 jednostki wydawnictw ciągłych) wyceniona została na 198.617 PLN (w
2009 r. – 278.166 PLN), natomiast wartość materiałów wysłanych (4.411 wol.
wydawnictw zwartych i ciągłych) na kwotę 87.935 PLN (w 2009 r. – 124.573 PLN).
W ramach wymiany zagranicznej prowadzonej przez Bibliotekę Uniwersytecką do
bibliotek specjalistycznych przekazano 285 wol. książek na kwotę 46.184 PLN oraz
104 tytułów czasopism o wartości 42.520 PLN.
Na kupno antykwaryczne (materiały biblioteczne do zbiorów specjalnych)
wydatkowano 56.200 PLN (w 2009 r. – 99.368 PLN).
Gospodarka drukami zbędnymi i dubletami - 11.676 wol./jedn. (publikacje
niezgodne z profilem gromadzenia bibliotek UWr) rozprowadzono poza biblioteki
Uczelni a 3.731 wol./jedn. przekazano na makulaturę.
Poszczególne oddziały Biblioteki „Na Piasku” nabytki dla zbiorów
specjalnych otrzymują z egzemplarza obowiązkowego, darów i kupna. Nabytki
rejestrowane są w Oddziale Gromadzenia, 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 jako nabytki do księgozbioru podstawowego
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przyjęto stare druki zakcesjonowane w roku sprawozdawczym 2010 w ilości: 79
dzieł w 96 wol., w tym 66 dzieł w 82 wol. przekazanych z Instytutu Filologii
Klasycznej w latach 2002-2007. W kolekcji tej reprezentowane są wybitne oficyny
zachodnioeuropejskie ze znaczącym udziałem warsztatów niderlandzkich, w tym
rodziny Elzewirów.

Wpływ ten uzupełnia także zbiór silesiaków OSD (Justinus.

Trogus Justinus cum notis selectissimis variorum. Vratislaviae, Sumpt. Esaiae
Fellgibelli, 1660). Ponadto 132 wol. zostały przekazane z Instytutu Historii Państwa i
Prawa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Stanowią one w przeważającej mierze depozyt

OSD. Stan zbiorów Oddziału

Starych Druków wynosi obecnie 316.728 dzieł. Do księgozbioru podręcznego
włączono 241 wol. ( w tym 147 wol. przejętych z Oddziału Bibliologicznego).
Do zbiorów Oddziału Rękopisów włączono 3 jedn. rękopiśmienne, w tym
dwa rękopisy odnalezione w magazynach zbiorów nowych i zbiorów śląskich wiersze A. Bittner oraz autograf Hermanna Stehra (1864-1940), niemieckiego
pisarza pochodzącego z Bystrzycy Kłodzkiej oraz przekazane przez dr. Wojciecha
Mrozowicza z Instytutu Historycznego UWr archiwum prof. Wacława Korty (19191999). Nie powiodły się, mimo różnorodnych starań i długotrwałej korespondencji,
próby odzyskania Brewiarza z 1415 r. Brewiarz ten pochodzący z księgozbioru
przy kościele św. Marii Magdaleny (sygn. M 1138) został wystawiony na aukcję
przez antykwariat Rara Avis w Krakowie. Prywatny oferent, komunikujący się z
Biblioteką

przez

kancelarię

adwokacką,

miał

bardzo

wysokie

wymagania

finansowe, których zaspokojenie przez Bibliotekę okazało się niemożliwe.
Stan zbiorów Oddziału Rękopisów wynosi obecnie 12.586 wol./jedn. Do
księgozbioru podręcznego włączono 144 wol. wydawnictw zwartych i 11 wol.
czasopism.
Zasoby w Oddziale Zbiorów Graficznych powiększyły się o 663 jedn.
(grafika, fotografie, ekslibrisy, pocztówki i reprodukcje), w tym wpisano do
inwentarzy podstawowych 292 jedn. przyjęte do zbiorów w 2009 r. W większości są
to zakupy antykwaryczne oraz dary krajowe, w tym dar do zbioru pocztówek
przekazany przez prof. Pawła Banasia. Nabytki uzupełniają źródła ikonograficzne
Śląska i Łużyc, powiększają kolekcję portretów i kolekcję dzieł twórców śląskich i ze
Śląskiem związanych. Stan zbiorów Oddziału wynosi obecnie 62.975 wol./jedn. Do
księgozbioru specjalistycznego włączono 524 wol. wydawnictw zwartych i 69 wol.
czasopism.
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W Oddziale Zbiorów Muzycznych przyjęto 246 wol. nut. Stan zbiorów
wynosi 46.821 wol./jedn. Do księgozbioru specjalistycznego przyjęto 395 wol.
wydawnictw zwartych i 229 numerów czasopism dla 51 tytułów.
W Oddziale Zbiorów Kartograficznych przyjęto do zbiorów 807 jednostek.
320 jedn. ze zbiorów nieopracowanych przekazano do Oddziału Gromadzenia i
Uzupełniania Zbiorów. Stan zbiorów specjalnych Oddziału wynosi 16.247 wol./jedn.
Do księgozbioru podręcznego włączono 46 wol.
W związku ze skontrum prowadzonym w magazynie głównym prace nad
reorganizacją księgozbiorów podręcznych i specjalistycznych oddziałów zbiorów
specjalnych realizowano w ograniczonym zakresie. Ogółem, w wyniku selekcji
wydawnictw i przekazywania zbiorów do magazynu głównego lub innych oddziałów
– przekazano 577 wol. (w 2009 r.: 3.698 wol.).
Do księgozbioru Oddziału Bibliologicznego przyjęto 79 wol. druków
zwartych, 3 wol. czasopism oraz 42 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 liczy 20.210
wol. wydawnictw zwartych, 25 CD, oraz 494 wol. czasopism. Zbiór dokumentów
życia społecznego wynosi 1.786 jednostek.
W Gabinecie Śląsko-Łużyckim zbiory wzrosły o 1.035 wol. wydawnictw
zwartych, 1217 wol. czasopism, 7 płyt CD. Stan zbiorów na koniec 2009 roku
wynosi 48.377 wol. wydawnictw zwartych, 61.809 wol. czasopism, 9.399 wol.
„Wratislaviana” (zbiór zamknięty) oraz 112 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 1.290 wol. (w r. 2009 – 3.583 wol.) i wyłączono 1.318 wol. (w 2009 r. –
2.996 wol.) dubletów. Z książek przyjętych do opracowania w latach 2009-2010
(3.308) skatalogowano 3.181 dzieł w 2.164 wol.( w 2009 r. - 2.728 dz. w 3.001
wol.) – w tym w ramach melioracji katalogu alfabetycznego przekatalogowano 48
dzieła w 51 wol. (w 2009 r. - 24 dzieła w 58 wol.). Wydrukowano 4.468 kart
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katalogowych (w 2009 r. – 5.688 kart). Sklasyfikowano 125 dzieł (w 2009 r. - 102
dzieła) i włączono 150 kart (w 2009 r. - 239 kart) do katalogu systematycznego.
Zinwentaryzowano 3.051 dzieł (4.030) ze zbiorów zabezpieczonych oraz 77 (84)
wol. dopisów do wydawnictw wielotomowych. Do opracowania pozostało ok. 300
wol. przechowywanych w Sekcji Opracowania Zbiorów Zabezpieczonych i ok. 2.000
wol. znajdujących się w Oddziale Magazynów i Konserwacji Zbiorów.
Zbiory nowe były katalogowane komputerowo, w programie VIRTUA. Do
opracowania formalnego przyjęto 33.378 dzieł w 34.388 wol. oraz 15 dokumentów
nieksiążkowych. W sumie skatalogowano wydawnictw zwartych 34.910 (34.991)
dzieł w 35.942 (35.992) wol. oraz 98 dokumentów nieksiążkowych likwidując
zaległości z lat 1994-2005 - w tym w opracowaniu centralnym dla bibliotek
specjalistycznych 11.142 (11.487) dzieła w 11.309 (11.737) wol. oraz 2.870 (2.701)
tytułów czasopism w 5.101 (5.573) wol. - w tym 167 nowych tytułów. Do ksiąg
inwentarzowych wpisano 27.015 wol. oraz 4.898 wol. czasopism.
Oddziały opracowania skupiały uwagę przede wszystkim na powiększaniu
bazy komputerowej. W programie VIRTUA wprowadzono i skopiowano razem
31.823 rekordy bibliograficzne, w tym dla książek i dokumentów nieksiążkowych
27.855, z czego w bibliotece głównej 23.465 rekordów (dla książek własnych i
bibliotek specjalistycznych objętych centralnym opracowaniem) oraz 3.968 rekordy
w bibliotekach specjalistycznych (Prawa i Chemii). Dla wydawnictw ciągłych
utworzono 540 rekordy bibliograficzne (w 2009 r. – 476), do których utworzono 308
rekordów zasobu (w 2009 r. – 417 rekordów zasobu).
Na koniec roku 2010 w katalogu komputerowym BUWr znajdowało się 8.766
rekordów bibliograficznych dla tytułów wydawnictw ciągłych w ilości 10.905
rekordów zasobu (w 2009 r. było 8.226 tytułów wydawnictw ciągłych z pełnymi
zasobami) - nastąpił dalszy wzrost - o 6,5%.
W wyniku prac nad komputerowym opracowaniem zbiorów do bazy NUKAT
wprowadzono 73.250 (43.414) rekordów 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 2010 przedstawia się następująco:

Rekordy

Przybyło w latach
1996-2008

2009

Razem
2010

Bibliograficzne

264.325

30.288

31.823

353.074

KHW

459.646

43.414

73.250

581.615

Zasobu

199.298

1.144

914

12.599

Egzemplarza

602.879

55.422

Czytelników
Program Kallisto


60.949 - 723.276 –w tym
w tym: 27.847 w

323.349 w bibl.

bibl. specjalist.

specjalist.

80.365

15.321

12.576

88.479

8.586

403

525

9.514

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 24% stanowią rekordy oryginalne (autorskie), a 76% - rekordy kopiowane z
innych baz. W 2010 r. zmodyfikowano ok.4.700 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
(27.847 rekordów). Biblioteki te samodzielnie wprowadzają rekordy i kopiują z
innych baz. W 2010 r. utworzono razem 60.949 rekordów egzemplarza, w tym: w
Oddziale Opracowania Wydawnictw Zwartych 38.485 dla biblioteki głównej i
bibliotek specjalistycznych, w Oddziale Opracowania Wydawnictw Ciągłych – 606.
W Oddziale Opracowania Rzeczowego książki były opracowywane w języku
haseł przedmiotowych KABA. Książki przeznaczone do wolnego dostępu w nowym
gmachu Biblioteki dodatkowo były opracowywane wg Klasyfikacji Biblioteki
Kongresu w Waszyngtonie (KBK). W minionym roku opracowano w języku KABA
27.639 wol. (przyjęto do opracowania 27.770) oraz 56 tytułów czasopism i 189
dokumentów nieksiążkowych, kopiując hasła lub je tworząc. Utworzono 14.309
haseł autorskich. W KBK opracowano 17.459 książek. Łącznie w latach 2004-2010
opracowano w KBK 164.867 woluminów.
W 2010 r. do katalogów: alfabetycznego, systematycznego i
centralnego, włączono łącznie 10.900 kart katalogowych (w 2009 – 15.659). W
kwietniu 2008 r. rozpoczęto digitalizację głównego katalogu alfabetycznego.
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Zeskanowano karty do haseł Śląsk Cieszyński R – Śląsk Dolny. Do zdigitalizowania
pozostało 406 skrzynek katalogowych. Wykonano też skanowanie uzupełniające –
do zdigitalizowanego katalogu włączono obrazy 7.075 kart w przedziale haseł od A
do Śląsk Dolny
Kontynuowano prace nad uporządkowaniem i uaktualnieniem katalogu rzeczowego.
Włączono 1.234 karty, przepisano i wymieniono 1.138.
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). Z dniem 1 lipca 2010 r. zaprzestano
drukowania kart katalogowych dla książek współczesnych opracowywanych w
systemie VIRTUA. W związku z tym zostały zamknięte katalogi kartkowe
(alfabetyczne i systematyczne)

księgozbiorów specjalistycznych w Oddziale

Zbiorów Graficznych oraz w Oddziale Zbiorów Muzycznych. W sumie w 2010 r. do
katalogów kartkowych włączono kart katalogowych: 4.433 (w 2009 r.: 7.555),
wyłączono kart: 67, a 272 karty - 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 Oddziale Rękopisów kontynuowano napełnianie

komputerowego

inwentarza. Sporządzono 195 nowych opisów (w 2009 r.: 281 ). Na koniec 2010 r.
inwentarz liczy 2.286 rekordów (rękopisy dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej) co
stanowi przeszło 1/5 całego zbioru. Kolejną partię inwentarza przygotowano do
druku. Inwentarz drukowany na koniec 2010 r. liczy 2.110 pozycji (do sygn. I Q
380).
W ramach prac porządkowych prowadzonych w zbiorze rękopisów kontynuowano
likwidację sztucznego tworu tzw. zbioru B-2 (jest to zbiór korespondencji
pochodzącej z różnych proweniencyjnie zbiorów), wyłączając z niego listy (7)
posiadające historyczne sygnatury i przenosząc je z powrotem na nie. Rozpoczęto
też prace nad inwentarzem korespondencji Neugebauera. Indeks Akcesji dostępny online - uzupełniono o 45 rekordów. Opracowanie zbioru tzw. rozsypów
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(582 poz. inwentarza rozsypów) ograniczyło się do spisania zawartości paczki nr
398, kontynuowano natomiast analizę dokumentacji archiwalnej - akt związanych
z rewindykacją.
Do bazy Manuscriptorium, według założeń projektu MASTER, wprowadzono 106
opisów rękopisów (w 2009 r.: 143).
Do Biblioteki Cyfrowej wykonano 68 opisów, w tym 48 w ramach projektu „Cymelia”.
W Oddziale Starych Druków do inwentarza komputerowego wpisano 2.753
dzieła. Na koniec 2010 r. inwentarz obejmuje 205.299 dzieł. Drugi rok
opracowywano zbiory w systemie VIRTUA. Do katalogu online wprowadzono 1.165
rekordów (w 2009 r.: 673), dla których utworzono 1.594 rekordy khw. Od końca
września 2010 r. dla starych druków wypełniany jest także rekord egzemplarza –
utworzono 1.555 tych rekordów. 607 rekordów bibliograficznych i rekordów khw
zmodyfikowano. Katalogowaniem komputerowym objęto głównie druki z XVI wieku
oraz nabytki. Zakończono prace nad scaleniem baz mikrofilmów. Dostępna online
baza mikrofilmów druków XV-XVIII w. aktualnie zawiera 29.288 rekordów.
Kontynuowano opracowanie zbioru objętego tzw. sygnaturami zerówkowymi,
polegające na opracowaniu hasła i alfabetycznym szeregowaniu kart. W 2010 r.
nadano hasła i włączono do katalogu „zerówek” 10.584 kart (w 2009 r.: 15.979). Do
opracowania, ze zbioru liczącego 48.244 dzieł, pozostało jeszcze 13.810 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 309 dzieł (w 2009
r.: 241). Ponadto, do katalogu CERL (Europejskiego Konsorcjum Bibliotek
Naukowych) przesłano 1.552 rekordy bibliograficzne dla druków XVI w., 2.805
rekordów KHW i 167 rekordów tytułów ujednoliconych.
W Oddziale Zbiorów Graficznych zinwentaryzowano 663 jednostki (w 2009
r.: 368). Kontynuowano prace nad projektem elektronicznego inwentarza grafiki oraz
zmodyfikowano elektroniczny inwentarz pocztówek (wprowadzono pola proweniencji,
stanu zachowania, lokalizacji i opisu znaków własnościowych BUWr, adnotacji o
zabiegach introligatorskich i konserwatorskich, wypożyczeniach oraz bibliografii). W
dalszym ciągu meliorowano kartkowy katalog grafiki i jego wersję zdigitalizowaną
oraz zdigitalizowany katalog kartkowy dawnej Biblioteki Miejskiej. Do Biblioteki
Cyfrowej UWr opracowano 386 jedn. w systemie DublinCore, w tym 281 opisów w

17

ramach projektów Cymelia i Imago).
W Oddziale Zbiorów Muzycznych do inwentarza wpisano 813 dzieł (nuty
nowe i rękopiśmienne). Do katalogu komputerowego BUWr wprowadzono rekordy
bibliograficzne, rekordy egzemplarza i rekordy khw dla 718 druków muzycznych (w
2009 r.: 528). W połączeniu z rekordami wprowadzonymi w poprzednich latach daje
to ogólną sumę 2.255 opisów. Opracowanie rękopisów muzycznych, których opisy
wprowadzane są do międzynarodowej bazy rękopisów muzycznych RISM prowadzi
się w programie Kallisto. Opracowano 144 rękopisy muzyczne, sporządzając 525
rekordów. Na koniec roku 2010 całkowita liczba rekordów rękopisów muzycznych z
naszej Biblioteki, wprowadzonych do programu Kallisto, wynosiła 9.514 dla 2.191
rękopisów. Do Biblioteki Cyfrowej wprowadzono 136 opisów, w tym 108 opisów – w
ramach projektów Cymelia i Imago.
Do

katalogów tradycyjnych (nut nowych, druków zwartych, rękopisów

muzycznych,

czasopism)

oraz

kartotek

(mikrofilmów,

dubletów,

kserokopii,

wydawców, autografów itp.) włączono1.638 kart katalogowych (w 2009 r.: 1.428).
Zakończono prace nad melioracją katalogu alfabetycznego i systematycznego nut
nowych - w celu zdigitalizowania i udostępnienia w Internecie.
W

Oddziale Zbiorów

Kartograficznych

wprowadzono

komputerowego rekordy bibliograficzne, rekordy egzemplarza i

do

katalogu

rekordy khw dla

697 dokumentów kartograficznych (w 2009 r.: 448). Do bazy katalogowoinwentarzowej (GAIKK-

Georeferencyjna

Aplikacja Inwentarzowo-Katalogowa

Kartografików) wprowadzono 882 rekordy. Stan bazy – 9.144 rekordy. Poprawiono
funkcjonalność bazy w zakresie importu obszarów według współrzędnych
geograficznych. Do Biblioteki Cyfrowej sporządzono w formacie DublinCore 322
opisy, w tym 314 do projektów Cymelia i Imago.
W Gabinecie Śląsko-Łużyckim prowadzono intensywne prace związane z
porządkowaniem

zbioru

dokumentów

życia

społecznego.

Przejrzano

i

uporządkowano według miejscowości i chronologii druki ulotne z terenu Ziem
Odzyskanych: 10.400 dżs z terenu Dolnego Śląska i 2.780 - z innych miejscowości
(głównie Pomorza). Porządkowano zbiór plakatów (1.017 jedn.) rozdzielając go na
zespoły gatunkowe.

Wszystkie porządkowane druki ulotne rozmieszczono w

pudłach i tekach zaopatrzonych w wykazy zawartości.

Do

katalogu VIRTUA

wprowadzono opisy części ksiąg serwisu prasowego na temat Uniwersytetu
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Wrocławskiego (20 rekordów) oraz opracowano 160 rekordów dokumentów życia
społecznego

sprzed

roku

1945.

Kontynuowano

porządkowanie

dubletów

umieszczonych w magazynie Oddziału Bibliologicznego, kontrolą objęto 3.076 wol.
Do Sekcji Opracowania Zbiorów Zabezpieczonych przygotowano do przekazania
963 wol. przedwojennych dysertacji. Do katalogu mikrofilmów opracowano i
włączono 69 kart katalogowych. Ponadto, przygotowano do Biblioteki Cyfrowej UWr
82 opisy (w tym 43 opisy w ramach projektów Cymelia i Imago).
W Oddziale Bibliologicznym, w ramach uzupełniających czynności
związanych z opracowywaniem zbiorów, które katalogowane są w oddziałach przy
ul. Szajnochy, wykonano m.in. następujące prace: sklasyfikowano 61 dzieł i
włączono do katalogu systematycznego wydawnictw zwartych 141 kart, do katalogu
alfabetycznego wydawnictw zwartych włączono 107 kart, do inwentarza kartkowego
włączono 64 kart i sporządzono 45 dopisów, na 159 kartach zmieniono skierowania.
Łącznie do wszystkich katalogów wewnętrznych włączono 452 karty, usunięto – 73
karty, a 113 kart zmeliorowano. Opracowano 42 jednostki do kartoteki dżs-ów . Do
Biblioteki Cyfrowej UWr wprowadzono 7 opisów ze zbiorów bibliologicznych oraz 61
pozycji regionaliów, we współpracy z Gabinetem Śląsko-Łużyckim.

VIII. Udostępnianie
Z czytelni głównej skorzystało 32.455 czytelników (mniej o 2.287
czytelników niż w 2009 r.; spadek o 6,6 %), wśród których tradycyjnie najliczniejszą
grupę stanowili studenci UWr (18.498 czyli 57 %) i pracownicy naukowi UWr (4.219,
czyli 13%). Udostępniono 177.578 wol. (mniej o 20.002 wol. – spadek o 20%)
wydawnictw zwartych i ciągłych. 48,4% zbiorów udostępniono na podstawie
rewersów elektronicznych.
W czytelni czasopism bieżących zarejestrowano 2.512 użytkowników (o
537 mniej niż w 2009 r.; spadek o 18%), którym udostępniono 45.982 jedn.
czasopism bieżących (więcej o 2.654 jedn.; wzrost o 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 (644 tytułów w 1.113 jedn.).
W wypożyczalni miejscowej wypożyczono 200.364 wol. (mniej o 4.093 wol.
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niż w roku ubiegłym; spadek o 3%), w tym studentom Uniwersytetu Wrocławskiego
– 146.866 wol. czyli 73,3%. Pracownikom Uniwersytetu wypożyczono 18.149 wol.
czyli 9,1% . Wśród książek wypożyczonych 94,7 % (w 2009 r. – 92.9 %) stanowiły
książki znajdujące się w bazie komputerowej, których wypożyczanie odbywało się w
sposób zautomatyzowany. Zamówienia komputerowe stanowiły 96% ogólnej liczby
złożonych rewersów (166.537). Niewątpliwie dzięki komputeryzacji procesu
wypożyczania i komputerowej informacji o dostępnych zbiorach można odnotować
dalszy spadek ilości zamówień niezrealizowanych (2,3% ogólnej liczby 162.762
rewersów złożonych do realizacji; w 2009 r - 1,9% ogólnej liczby 169.339 rewersów;
w 2008 r. – 2,6% ogólnej liczby 173.595 rewersów).
W minionym roku, do wszystkich grup czytelników, wysłano 1.105 monitów,
wygenerowanych przez system komputerowy oraz upomnień tradycyjnych,
wzywających

do

zwrotu

przetrzymywanych

książek.

Dzięki

programowi

monitowania czytelników odzyskano ok.173.000 wol. (w 2009 r. dokonano zwrotu
ok. 186.000 wol.)
Uprawnienia do wypożyczania książek (poprzez aktywowanie konta na
podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej bądź poprzez wykupienie karty
bibliotecznej) uzyskało 3.536 (w 2009 r. – 2.456; wzrost o 69 %) użytkowników,
dokonano również prolongaty 9040 kart wydanych wcześniej. W sumie 12.576 (w
2009 r.– 25.726; spadek o 48%) osób wpisanych do bazy uzyskało prawo do
wypożyczania książek w roku akademickim 2010/2011, w tym 9.538 (czyli 76%)
studentów UWr (w 2009 r. – 20.827). Ogółem, na koniec roku 2010, baza
komputerowa zawierała 88.479 (w 2009 r. – 85.852) rekordów czytelnika.
Wypożyczalnia międzybiblioteczna na 2.747 otrzymanych zamówień (w
2009r. – 2.830) zrealizowała wysyłkę 2.322 wol.(w 2009 r. - 2.031) do bibliotek
krajowych i zagranicznych. W oparciu o 1.045 zamówień wysłane do bibliotek
krajowych i zagranicznych dla czytelników naszej Biblioteki sprowadzono 952 wol.
(960 wol. w 2009 r.).
Udostępnianie

zbiorów

specjalnych

odbywało

się

na

podobnych

zasadach, jak w latach ubiegłych. Większość zbiorów, przede wszystkim
bibliologiczne, śląsko-łużyckie i graficzne udostępniano w Czytelni Zbiorów
Specjalnych. Natomiast zbiory starych druków, rękopisów, muzykaliów, map i
atlasów

oraz

zbiory

graficzne

poszczególnych oddziałów.

udostępniano

w

niewielkich

czytelniach
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W

Czytelni

Zbiorów

Specjalnych,

prowadzonej

przez

Oddział

Bibliologiczny, zarejestrowano 8.143 osoby (w 2009 r. – 8.303). Najliczniejszą
grupę

wśród

czytelników

(3.881

osób)

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 2.092 razy. Pozostałe osoby (2.170) to przede wszystkim
historycy sztuki, nauczyciele, bibliotekarze, historycy i architekci.
W roku sprawozdawczym, w Czytelni Zbiorów Specjalnych udostępniono 44.826
wol. (w 2009 r.: 42.125 -wol.), z tego: 23.553 wol. z Gabinetu Śląsko – Łużyckiego,
18.585 wol. z Oddziału Bibliologicznego (wraz z księgozbiorem podręcznym
Czytelni), 1.954 wol. z Oddziału Zbiorów Graficznych oraz 734 wol. z pozostałych
oddziałów zbiorów specjalnych.
Czytelnię Oddziału Starych Druków odwiedziło 606 czytelników (w 2009 r.:
581), którym udostępniono 2.555 wol. (o 1.200 wol. mniej niż w 2009 r.).
W czytelni Oddziału Rękopisów zarejestrowano 393 czytelników ( o 53
osoby mniej niż w r. 2009). Udostępniono 3.423 wol./jedn. rękopisów (więcej o 40
wol./ jedn. niż w 2009 r.), 81 mikrofilmów, 173 wol. z księgozbioru podręcznego (w
2009 r. – 262 wol.).
W czytelni Oddziału Zbiorów Kartograficznych udostępniono 378
wol./jedn. map, atlasów i księgozbioru podręcznego (w 2009 r. - 720 wol.) dla 314
czytelników (w 2009 r. - 364).
W czytelni Oddziału Zbiorów Muzycznych przyjęto 425 czytelników (w
2009 r. – 514), którym udostępniono 3.086 wol. (w 2009 r. 3.081 wol.).
W pracowni Oddziału Zbiorów Graficznych udostępniono 2.033 jedn. (w
2009 r. – 7.639 jedn.) grafiki, fotografii, pocztówek, ekslibrisów i fotokopii zbiorów
specjalnych dla 292 czytelników (w 2009 r. –281 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 3.547 jedn./ wol. (w
2009 r.: 3.987).
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IX. Informacja naukowa
W Oddziale Informacji Naukowej udostępniano użytkownikom zarówno
księgozbiór podręczny Oddziału, jak i elektroniczne bazy danych. Zarejestrowano
odwiedziny 1.675 użytkowników (o 270 osób więcej niż w roku ubiegłym; wzrost
na poziomie 19 %), którym udostępniono 792 wol. (o 179 wol. mniej niż w 2009 r.;
spadek o 18,5%). Na trzech komputerach w Informatorium (w tym jedno stanowisko
pracy dla osób niedowidzących) użytkownicy mieli dostęp do elektronicznych baz
danych (31 – 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 53.812 tyt. czasopism elektronicznych poprzez serwisy abonowane
przez Bibliotekę oraz do 25 baz pozostających w dostępie promocyjnym. Dla
użytkowników wykonano 80 (159) wydruków z Internetu oraz z baz danych
W roku sprawozdawczym, podobnie jak w ubiegłym, Biblioteka abonowała
następujące serwisy czasopism elektronicznych i baz danych:


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



EIFL (EBSCO) ;



EBSCO – PsycArticles;



Springer - ICM ;



American Chemical Society (ICM);



Royal Society of Chemistry;



AIP/APS



Chemical Abstract (PWr);



SCI 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 140 nowym użytkownikom. Na dzień 31.12.2010 r.
zarejestrowane jest 1.188 kont pracowników naukowych i doktorantów UWr
korzystających z tej oferty (w 2009 r było to 1.009 kont).
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Użytkownicy serwera proxy 156.17.58.23 w BU

Rok
2007
2008
2009
2010

Liczba
użytkowników
Zarejestrowani
Aktywni
613
310
809
387
954
428
1 124
492

Volumen
pobrań
w Gb
76,9
161,6
123,6
131,7

Użytkownicy
o vol. pobrań
1Gb+
0,5 Gb+
20
33
24
50
21
49
25
62

W roku 2010 udostępniano następujące elektroniczne serwisy informacyjne:

I.

EIFL (EBSCO)
http://search.ebscohost.com Skrót:http://www.bu.uni.wroc.pl/ezrod/e-journals.html

Rok

Sesje

Przeszu-

PDF+HTML

Koszt

kiwania

łącznie

(PLN)

2000

819

---

---

wolny dostęp

2001

592

---

2 877

16 929,60

2002

1 236

4 982

5 219

16 334,40

2003

4 504

5 577

8 659

15 951,87

2004

17 532

37 326

16 720

15 559,12

2005

11 380

62 650

21 598

14 322,78

2006

12 794

74 031

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

21 843

15 276,10

2008

20 975

87 955

15 882

17 970,79

2009

21 196

153 851

16 135

20 898,92

2010

13 470

218 502

23 509

Licencja krajowa
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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 wykorzystania 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

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
Rok

PDF + HTML

w PLN
ICM

ScDir

ICM+ScDi

Odrębne IP

Wykorzystane

(śr.mies./ rok)

tytuły

ICM

ScDir

ICM

ScDir

(6)

(7)

(8)

(9)

199/676

402/b.d.

r
(1)

(2)

2008

676 512,93

(3)

(4)

48 129

56 544

(5)
104 673

1606

1322
z 2 336

2009

970 503,30

33 503

68 645

102 148

170/573

458/b.d.

1525

1 399
z 2404

2010

Licencja
krajowa

25 011

79 206

104 217

136/473

529/b.d.

1323

1 399
z 2 419
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III.

SPRINGER

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

Liczba

Liczba dokumentów

Koszt

tytuły

użytkowników

Pdf i Html

(PLN)

(odrębne IP)
(1)

(2)
LINK

(3)

(3)

(4)

(5)

(6)

ICM

LINK

ICM

LINK

ICM

(7)

(8)

LINK+
ICM

2006

711 z 1 130

729

b.d.

339

11 559

5 460

17 019

206 819,40

2007

740 z 1130

901

b.d.

370

8 080

7 992

16 072

219 911,62

2008

938 z 1 130

923

b. d.

337

10 893

6 725

17 618

208 243,61

2009

1101 z 1 130

902

b. d.

299

15 680

5 231

20 911

285 232,97

W 2010: dodanie e-monografii r. 2005 (III), czasopism (VI), 26 serii do r. 2008 (VI)
2010

1 276 z 2 702

795

b. d.

240

20 924

4 403

25 327

Licencja

847 monogr.

--

--

--

*1 576

--

26 903

krajowa

*/ Rozdział monografii jako odrębny dokument pdf/html

IV.

SCI Expanded

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

Koszt UWr

Uniwersytet Wrocławski

w PLN

Sesje

Wyszukiwania

Całe konsorcjum
Sesje

Wyszukiwania

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

(PLN)
Sesje

Wyszu-

Sesje

kiwania
(1)

(2)

(3)

(4)

Sesje

Wyszu-

Journal Citation

łącznie

kiwania

Reports

łącznie

Wyszukiwania

(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

Sesje

Wysz.

25
2010: wsteczna dostępność danych przesunięta z r. 1996 do 1945, dodanie J. Cit. Reports
2010

Lic. kraj.

2 683

16 938

3 374

21 574

6 057

38 512

455

562

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

Koszt

Liczba sesji:

Czas trwania

Przec. liczba

Przec. czas

w

wszystkie/

sesji

sesji efekt. w

trwania sesji w

PLN

/efektywne*

w godz.:

miesiącu

minutach

wszystkie/efekt.
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

**

Administrowanie zasobem przeszło na Wydział Chemii (platforma SciFinder)

206 922,00
2010 **98 643,00
*/ Sesja efektywna – trwająca co najmniej 3 minuty
**/ Zmienny zasięg podmiotów uprawnionych do korzystania z licencji

VI. American Chemical Society
HTTP://PUBS.ACS.ORG/ABOUT.HTML
Koordynator: ICM UW; Udział UWr opłaca Wydział Chemii. 50% kosztów pokrywa MNiSW
Dostęp z serwera wydawcy dla wszystkich stacji w domenie uni.wroc.pl

Koszt

Wyszu-

Pobrane

W tym Legacy

(PLN)

kiwania

PDF+ HTML

Archive

(1)

(2)

(3)

2005

Pren. print+online

3 394

(4)

(5)
5 103

51

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

14 740

25 801

4 496

2010

68 612,62

14 395

25 835

4 506
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VII. Royal Society of Chemistry
http://www.rsc.org/Publishing/index.asp
Koordynator: ABE Marketing. Dofinansowanie MNiSzW – 50%
Płatne z funduszy Wydziału Chemii. Dostęp z serwera wydawcy dla wszystkich stacji w

domenie

uni.wroc.pl. Pełny dostęp od października 2007r. Formalny początek porozumienia – styczeń 2008 r.

Rok

Koszt

Liczba

Liczba

W tym

(PLN)

przeszu-

dokumentów

Archiwum

kiwań

PDF/html

1841-1996

(1)

(2)

(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

2010

83 440,51

3 123

8 747

1 577

VIII. American Institute of Physics / American Physical Society
http://journals.aip.org/
http://www.aps.org/publications/journals/index.cfm
Koordynator: ICM UW. Dofinansowanie MNiSW – 50 %.
Opłaty wnoszą: Instytut Fizyki Teoretycznej oraz Instytut Fizyki Doświadczalnej
Dostęp z serwera wydawcy dla wszystkich stacji w domenie uni.wroc.pl

Rok

Koszt

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

2010

57 299,80

8 216

461
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IX. JSTOR www.jstor.org
Finansowanie: Wydziały UWr według liczby użytków mierzonej pobranymi dokumentami PDF/html w 2008 r.

Wykorzystano

Sesje

tytułów

Wyszu-

Pdf/html

Koszt w PLN

kiwania

Zakres: kolekcje Arts & Sciences I, II, III
2008 (V-XII)

421 z 586

--

--

34 095

*34 877,38

2009

399 z 586

--

--

40 065

10 067,73

X 2010 – rozszerzenie dostępu o kolekcje V, VII, VIII, IRELAND
2010

805 z 1410

19 052

24 796

49 347

**19 088,98

*/ Capital fee (1-razowo) + Annual access fee
**/ Kolekcje dodane: V, VII, VIII, IRELAND – capital fee (1-razowo) + annual access fee

X.

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 (PLN)

Pobrane PDF+html

W tym pakiet
Astronomia

2006

Prenumerata print

2 274

2007

-„-

2 284

2008

-„-

2 683

2009

-„-

4 907

1 356

Formalny początek licencji
2010

93 427,26

5 030

1 193

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:
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- informacje bibliograficzne: 871 (w 2009 r. – 1.328)
- informacje biblioteczne:
6.307 (w 2009 r. – 6.271)
- informacje rzeczowe:
645 (w 2009 r. – 1.368)
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. 5.500 informacji.
W Oddziale Informacji Naukowej zarejestrowano 177 (w 2009 r. – 228) kwerend
pisemnych, w tym 30 zagranicznych (w 2009r. - 54).
We współpracy z oddziałami zbiorów specjalnych zrealizowano 54 (w 2009 r. 66) – kwerendy. Przyjęto 120 zamówień na materiały wtórne (w 2009 r. – 109), w
efekcie realizacji których zlokalizowano i wydano zlecenia na kopiowanie 211 (w roku
ubiegłym -

343) pozycji bibliograficznych. Pocztą elektroniczną wysłano 399 (w 2009

r. - 734) listów dotyczących informacji bibliotecznych.
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. 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. W
statystykach

rejestrujących

wykorzystanie

zasobów

cyfrowych

–

Biblioteka

odnotowuje dużą aktywność użytkowników, choć w porównaniu z rokiem ubiegłym
nastąpił ich lekki spadek. W celu odzwierciedlenia rzeczywistego wykorzystania
zasobów BUWr zostają one przytoczone, jako uzupełnienie usług tradycyjnych.
W roku sprawozdawczym 2010 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,
bez wymienionych ograniczeń );



133.150 wyszukiwań w module „e-Źródła” (w 2009 r. – 289.477);



405.830 wejść do katalogu komputerowego VIRTUA poprzez interfejs
Vectors iPortal/Chameleon (w 2009 r. – 420.774) ;
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20.649

wejść

do

bazy

Bibliografii

publikacji

pracowników

Uniwersytetu Wrocławskiego (w 2009 r. – 23.831);


17.282 (2009 r. – 17.754) wejścia do zdigitalizowanych katalogów
kartkowych (bez uwzględnienia tych, które dostępne są w Bibliotece
Cyfrowej); w tym: 3.593 (4.953) wejścia do katalogu czasopism, 4.929
(5.223) wejścia do katalogu (alfabetycznego i systematycznego
książek

oraz

Łużyckiego,

alfabetycznego

czasopism)

Gabinetu

Śląsko

3.139 (4.779) wejść do katalogu Oddziału Starych

Druków i 973 (902) wejścia do katalogu Biblioteki dawnego
Gimnazjum

Brzeskiego;

868

(854)

wejścia

do

katalogu

alfabetycznego Oddziału Zbiorów Kartograficznych; 410 (435) wejść
do cząstkowego katalogu ekslibrisów Oddziału Zbiorów Graficznych;
688

(608)

wejść

do

katalogu

systematycznego

Oddziału

Bibliologicznego.


31.611 (35.022) wejścia do Indeksu Akcesji Oddziału Rękopisów;



76.533 (88.163)

wyszukiwań w katalogu czasopism bibliotek

specjalistycznych;


883 (1.711) wyszukiwań w katalogu czasopism II obiegu;



8.840 moduł przydatnych adresów



8.266 (8.431) osób zapisało się zdalnie do Biblioteki poprzez
formularze online.

W odniesieniu do Biblioteki Cyfrowej UWr. w okresie od stycznia 2010 do grudnia
2010r. zarejestrowano następujące dane statystyczne:


Łączna liczba odwiedzających: 85.085



Łączna liczba dodanych publikacji: 2.008



Łączna liczba odsłon (stron): 10.471.402



Łączna liczba wyszukiwań: 164.989



Łączna liczba wyświetlonych publikacji: 520.424

Ponadto, kontynuowano comiesięczne napełnianie Serwisu nowości
zagranicznych. Łącznie zaprezentowano 153 tytuły (w roku ubiegłym -127 tytułów),
połączonych za pomocą hiperlinków ze stosownymi rekordami bibliograficznymi w
bazie systemu VIRTUA, czyli w katalogu OPAC.
Kontynuowano opracowywanie bazy Bibliografii publikacji pracowników
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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 31.12.2010 wynosił 63.049 rekordów (w roku ubiegłym
54.644), w bazie internetowej widoczne było 62.233 rekordy ( w roku ubiegłym –
53.888). W bazach roboczych (zawierających rekordy wymagające korekty) jest
1.206 rekordów: WPIS: 351 (nabytki bieżące i rekordy retrospektywne wymagające
wyjaśnienia z autopsji) FORMULARZE: 255 (rekordy wprowadzone przez
formularze internetowe), CHEMIA – 600.
Stan bazy internetowej zwiększył się o 8.345 rekordów.
Wprowadzono łącznie 8.564 rekordy, w tym:
4.595 – przekazane przez formularze internetowe;
3.969 - wpisane przez pracowników Sekcji (z różnych źródeł na bieżąco i w ramach
retrospekcji) - tym samym udostępniono w bazie opisy publikacji pracowników
Uczelni za rok 2009 oraz częściowo za rok 2010 (2.471 rekordów). Uzupełniano
również opisy publikacji za lata 1993 -1999. Łącznie wprowadzono 3.130 rekordów.
Zakończono rejestrację publikacji za ww. lata dla Wydziałów: Nauk Historycznych i
Pedagogicznych, Fizyki i Astronomii oraz Matematyki i Informatyki.
Ponadto, w bazie osobowej pracowników UWr zmodyfikowano – 288
rekordów, utworzono 130 nowych rekordów. Weryfikowano na bieżąco khw
podpięte do formularzy.
Kontynuowano

też

prace

nad

napełnianiem

bazy

Bibliografia

piśmiennictwa o Uniwersytecie Wrocławskim.
Do prac bibliograficznych i dokumentacyjnych (napełnianie obu baz) przejrzano
1.020 książek. Do bazy wprowadzono 907 nowych rekordów.
Stan bazy na dzień 31.12.2010 wyniósł 3.136 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 111 kwerend (w tym 62 – krajowych, 49 – zagranicznych), w
roku 2009 było 128 kwerend. Oddział Rękopisów zrealizował 193 kwerendy (67 –
krajowych i 126–zagranicznych), w 2009 r. - 190 kwerend. Oddział Zbiorów
Graficznych zrealizował 72 kwerendy (64 krajowych, 8 zagranicznych), w roku
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2009 było 81 kwerend. Oddział Zbiorów Muzycznych wykonał 76 (w roku
ubiegłym – 80) kwerend pisemnych (w tym 27 krajowych i 49 zagranicznych). W
Oddziale Zbiorów Kartograficznych zrealizowano 24 kwerendy (w tym 21
krajowych i 3 zagraniczne), w 2009 r. – 28 kwerend. W Gabinecie ŚląskoŁużyckim zrealizowano łącznie 157 (w roku ubiegłym – 159) kwerend (86 –
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 i indywidualne dotyczące
korzystania z katalogu komputerowego prowadzone codziennie w październiku
przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej (119 studentów) oraz przez
wszystkich pracowników dyżurujących w katalogach. Dla użytkowników Biblioteki
przygotowano materiały informacyjne dostępne poprzez stronę domową BUWr (tzw.
Wirtualny przewodnik użytkownika

oraz - pakiet szkoleniowy e-learningu,

zawierający 7 kursów), które uzupełniono kolejną edycją drukowanego Przewodnika
Użytkownika wydanego w nakładzie 250 egz.
Ponadto, w Bibliotece prowadzone zostało przysposobienie biblioteczne
(Oddział Informacji Naukowej) dla studentów (60 osób). Przyjęto 3 grupy licealistów
(72 osoby).
Szkoleniami i praktykami objęto też bibliotekarzy. Praktykę podstawową i
specjalistyczną przed awansem na stanowisko starszego bibliotekarza i kustosza
odbyło 14 osób (10 osób z BU i 4 z innych jednostek Uczelni). 4 pracowników BU
odbyło praktykę w innych bibliotekach wrocławskich. W ramach wymiany
międzynarodowej na stażach w BU przebywało 6 osób z Niemiec, Hiszpanii, Litwy i
Czech.
Przez cały rok 2010 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 - z Biblioteki
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Biblioteki Wydziału Matematyki i
Informatyki oraz Biblioteki Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Szkolenia
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prowadził bibliotekarz systemowy BUWr,

a także Oddziały:

Opracowania

Wydawnictw Ciągłych i Informacji Naukowej.
Ponadto, szkolenia objęły bibliotekarzy zatrudnionych w Bibliotece „Na
Piasku”. W Oddziale Starych Druków cały zespół katalogujących szkolił się w
zakresie tworzenia rekordu egzemplarza, a w Gabinecie Śląsko-Łużyckim w
zakresie tworzenia rekordu bibliograficznego. Prowadzono szkolenia redaktorów do
opracowania zbiorów kartograficznych przechowywanych w innych jednostkach
Uczelni. Jedna osoba odbyła szkolenie w zakresie programu Kallisto do
opracowywania

rękopisów

muzycznych.

Kontynuowano

szkolenie

osób

zaangażowanych w tworzeniu Biblioteki Cyfrowej UWr.
Jednocześnie pracownicy Biblioteki „Na Piasku” sami szkolili przybyłych na praktyki
bibliotekarzy (8 osób) oraz stażystów wolontariuszy (5 osób).
Sześcioro pracowników oddziałów zbiorów specjalnych uczestniczyło w kursie
neografii zorganizowanym przez Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec.
XI. Działalność naukowo-badawcza
Działalność naukowo-badawcza w Bibliotece realizowana była w formie prac
związanych

z bieżącym funkcjonowaniem BUWr, prac prowadzonych we

współpracy z innymi instytucjami, a także w formie indywidualnie podejmowanych
tematów badawczych, wykraczających poza tematykę biblioteczną.
Na zlecenia czytelników prowadzona była obsługa kwerend obejmująca nie
tylko dane bibliograficzne, ale również dodatkowe dane o poszukiwanych dziełach,
wymagające głębszych badań.
W okresie sprawozdawczym utrzymywana była 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).
Ponadto, BUWr realizuje wiele projektów. W roku sprawozdawczym 2010
kontynuowano realizację projektu badawczo-rozwojowego „Śląskie Archiwum
Ikonograficzne” (nr R17 007 02) – pod kierunkiem Adama Żurka, którego
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zakończenie jest przewidziane w czerwcu 2011 r. Wykorzystując opracowany w
poprzednim roku sprawozdawczym zrąb oprogramowania i danych pomocniczych
(kompletny szkielet topograficzny i osobowy) kontynuowano wypełnianie opisów
poszczególnych obiektów. Przeprowadzono kwerendy uzupełniające. Dotyczyły one
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 malarstwo średniowiecze spoza
zbiorów muzealnych i bibliotecznych. Rozpoczęto kwerendy do nowego zadania:
Herby śląskie do pocz. XIX w. Kontynuowano także digitalizację ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej. W roku sprawozdawczym skupiono się głównie na
rękopisach średniowiecznych i ikonografii ze zbiorów Gabinetu Śląsko-Łużyckiego.
Ponadto, rozpoczęto systematyczne wykonywanie zdjęć terenowych (głównie
zabytków architektury). Kontynuowano zamawianie reprodukcji obiektów ze zbiorów
innych instytucji do umieszczenia w bazie.
W r. 2010 kontynuowano też realizację trzyletniego (2008-2011) projektu
badawczo-rozwojowego 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 Grażyny Piotrowicz. W 2010 r. do opracowania w ramach projektu
wyselekcjonowano 606 druków zwartych XIX w. oraz 300 starych druków z tzw.
zbioru „Y” (Wratislaviana). Opracowano w systemie VIRTUA 462 druki, tworząc
hasła khw (317), rekordy bibliograficzne (400), rekordy egzemplarza (462), oraz
hasła przedmiotowe w języku KABA (414). Łącznie – w okresie trwania projektu wyselekcjonowano

1.948

druków,

dla

których

utworzono

726

rekordów

bibliograficznych, 533 hasła khw, 804 rekordy egzemplarza oraz 711 rekordów jhp
KABA.

Rozpoczęto

katalogowanie

starych

druków

w

ramach

projektu.

Skatalogowano 196 starych druków , tworząc 263 rekordy bibliograficzne, 18
rekordów khw. Do 180 rekordów bibliograficznych dodano pola lokalne, zawierające
informacje o proweniencji, czy defekcie egzemplarza. Równocześnie, zgodnie z
założeniami projektu, digitalizowane są: wybrane druki w całości oraz strona
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tytułowa, spis treści, spis ilustracji, znaki własnościowe oraz wybrane ilustracje z
każdego innego druku.
Od sierpnia 2009 (do lipca 2012 r.) trwa realizacja projektu „Ornamenta
Poloniae Mediaevalia". Sztuka średniowieczna na ziemiach polskich:

katalog

form i detalu na tle europejskim” (R 17 0024 06), pod kierunkiem Leszka Weteski.
W roku sprawozdawczym kontynuowano autorski wybór obiektów do następujących
tematów: - Sztuka romańska (ze szczególnym uwzględnieniem miniatorstwa) oraz
- Sztuka obszaru Świętego Cesarstwa Rzymskiego w średniowieczu i jej wpływy na
ziemie polskie (cz. II). Przeprowadzano kwerendy i wykonywano testowe zdjęcia do
programu bazodanowego, m.in. na obszarze Dolnego Śląska, Wielkopolski oraz
Dolnej Saksonii, Nadrenii, Szwabii, Frankonii, Veneto, Toskanii. Lombardii. W
ramach projektu zakupiono dwa zestawy do mobilnej fotografii oparte na aparatach
CANON EOS 5D MARK II oraz CANON EOS 7D (wraz z kompletem
obiektywów, oświetlenia, akcesoriów).
Od 01 lutego 2010 r. rozpoczęto realizację dwóch projektów, współfinansowanych
przez

Unię

Europejską

ze

środków

Europejskiego

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja potencjału
turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska, Działanie 6.4. "Turystyka kulturowa",
Nabór 35/K/6.4/2009 "Turystyka kulturowa – upowszechnienie informacji o
dziedzictwie przeszłości - digitalizacja i upowszechnianie zasobów":
1.„Dziedzictwo Regionu i Europy”. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci. (projekt realizowany w okresie
01.02.2010 - 30.04.2012)
2.„Imago Silesiae Inferioris online”. Mapy, plany i widoki Dolnego Śląska ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci”.
(projekt realizowany w okresie 01.02.2010 - 30.04.2012)
W projektach uczestniczą także pracownicy Oddziałów: Informacji Naukowej,
Magazynów i Konserwacji Zbiorów, Bibliologicznego, Rękopisów, Starych Druków,
Zbiorów Graficznych, Zbiorów Kartograficznych, Zbiorów Muzycznych, Gabinetu
Śląsko-Łużyckiego oraz Pracowni Reprografii i Digitalizacji i Pracowni Konserwacji
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Zbiorów Specjalnych.
W roku sprawozdawczym dokonywano selekcji zbiorów do opracowania w ramach
projektu oraz ich przeglądu konserwatorskiego, a także rozpoczęto wykonywanie
prac digitalizacyjnych oraz merytorycznych opisów obiektów.
Kontynuowano katalogowanie rękopisów muzycznych w ramach realizacji projektu
„Opracowanie i zabezpieczenie kolejnej partii rękopisów muzycznych Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu” finansowanego z

grantu zewnętrznego przez

Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. W ramach tych prac skatalogowano 32
rękopisy,

których

opisy

(124

rekordy)

dostępne

są

w

międzynarodowej

komputerowej bazie RISM.
Dr Dariusz Przybytek kontynuował prace w programie badawczym
Historyczno-topograficzny Atlas miast śląskich, prowadzonym przez Instytut
Herdera w Marburgu. Ponadto, swoje prace badawcze dotyczące rękopisów
nowożytnych

kontynuowała

mgr

Alicja

Borys

(Oddział

Rękopisów),

która

przebywała na półrocznym urlopie bezpłatnym.
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: Jolanta Domańska i Hanna Błochowiak wyjechały na
tydzień do Biblioteki Narodowej w Pradze,
W ramach programu LLP-ERASMUS 13 bibliotekarzy odbyło staże w
naukowych bibliotekach zagranicznych – w Brnie, Goerlitz, Goettigen, Londynie,
Marburgu, Pradze i Wilnie.
Jak

co

roku,

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 51 (w roku
ubiegłym – 30) grupom wycieczkowym z kraju i kilkunastu indywidualnym
gościom z zagranicy (łącznie 523 osoby; w roku ubiegłym 606 osób), dla których,
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zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przygotowano odpowiednie zestawy
eksponatów z poszczególnych zbiorów. Były to przeważnie godzinne spotkania, w
czasie których bibliotekarz omawiał wybrane eksponaty. Część spotkań dla
studentów prowadzona była przez wykładowcę przedmiotu, lecz przy współudziale
bibliotekarza. Interesowano się przede wszystkim zbiorami rękopisów. starych
druków oraz muzykaliów. Przyjęto grupy studentów z UWr z następujących
instytutów: Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Filologii Polskiej, Filologii
Klasycznej, Historii Sztuki, Archeologii, z katedry Filologii Niderlandzkiej oraz z
Katedry Muzykologii. Przyjęto także grupy studentów z Akademii Muzycznej we
Wrocławiu, z koła naukowego Zakładu Hebraistyki z UAM w Poznaniu, oraz
studentów historii z Petersburga. Ponadto,

Bibliotekę zwiedzili

nauczyciele i

bibliotekarze ze szkół legnickich.
W lipcu

2010 r. Bibliotekę Uniwersytecką odwiedziła dyrektor Biblioteki

Uniwersyteckiej w Bochum

dr Erda Lapp, a sierpniu

- dyrektorki Biblioteki z

Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie – Emilia Banionyte oraz Andromeda
Zandaraviciene.
W październiku miała miejsce wizyta dr Marcela Kupershoeka Ambasadora
Królestwa

Niderlandów

w

Warszawie,

dla

którego

–

zgodnie

z

jego

zainteresowaniami naukowymi – przygotowano specjalny pokaz rękopisów i
starodruków arabskich.
Cymelia ze zbiorów BUWr interesowały również grupę gości z Konsulatu
Republiki Federalnej Niemiec.
W związku ze szkoleniem w zakresie digitalizacji zbiorów przyjęto grupę
dyrektorów bibliotek z Grecji, Turcji i Serbii, oraz dyrektorów i bibliotekarzy z
Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie. W ramach XIII Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki pracownicy Biblioteki zrealizowali5 tematów w formie wystaw i
prelekcji z pokazami.

Bibliotekę

odwiedziło 296 osób (w

2009 r. - 671).

Wszystkie imprezy biblioteczne nawiązywały tematycznie do
hasła XIII edycji DFN „Piękno

różnorodności”.

cieszyła się wystawa w Sali

Marmurowej

Największą
Biblioteki

dziedzictwo Wrocławia (177 osób). Kuratorem wystawy była

głównego
frekwencją

Głównej

Lwowskie

mgr Aleksandra

Krauze z Oddziału Informacji Naukowej, która młodzieży gimnazjalnej przybliżała
karty z historii

Uniwersytetu Wrocławskiego, Ossolineum, losy

Racławickiej, czy też

Panoramy

lwowskich i wrocławskich pomników. Wystawę uzupełnił
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pokaz multimedialny zdjęć „Plastycznej Panoramy Lwowa” Janusza Witwickiego.
Zwiedzający otrzymali Katalog przygotowany przez zespół pracowników Oddziału
Informacji Naukowej BUWr., w którym oprócz historycznego

wstępu szczegółowo

opisano całą ekspozycję. Dużą atrakcją była również wystawa planszowa
opracowana przez dr Iwonę Bińkowską przy współpracy mgr Jana Węglowskiego i
Marcina Szali pt.: Parki w miastach śląskich. Historyczne ogrody, parki i promenady
w miastach śląskich zaprezentowane dzięki fotografiom, pocztówkom, grafikom,
mapom i planom gromadzonym w Oddziałach Zbiorów Graficznych,

Zbiorów

Kartograficznych i w Gabinecie Śląsko-Łużyckim. Wystawie towarzyszył folder oraz
specjalnie zaprojektowany plakat. Dr Iwona Bińkowska jeszcze raz w program
imprez DFN wpisała temat ogrodów. Wygłoszony dwukrotnie wykład Ogród: Raj,
naśladownictwo natury czy kreacja sztucznego świata? łączony był z prezentacją
starannie dobranych starych druków i grafik. Spotkanie z rękopisami botanicznymi
zapewnił wykład mgr Aliny Borys W gabinecie śląskich miłośników przyrody.
Multimedialna

prezentacja

dr

Dariusza

Przybytka

Różnorodność

ewolucji

wyobrażeń o kształcie Ziemi, na przykładach zrekonstruowanych map i globusów
od starożytności do progu epoki nowożytnej, przedstawiała zmieniający się przez
ponad 3 tysiące lat obraz świata. Możliwość kontaktu z dawną książką, rękopisem
czy też starodrukiem, oryginalną grafiką lub też zabytkową mapą - zawsze budzi
żywy odbiór festiwalowej publiczności. Jedynym ograniczeniem jest tu jednak
szczupłość pomieszczeń bibliotecznych, gdzie odbywają się wykłady i pokazy.
Warto

też

akademicką

odnotować,
UWr

nadal

że

w

roku

informowano

sprawozdawczym
o

problematyce

społeczność
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 12
numerów Biuletynu. Jak co roku wydano też Kalendarz BUWr. – tym razem
zaprojektowany przez pracowników Oddziału Zbiorów Muzycznych przy współpracy
kierownika Pracowni Reprografii i Digitalizacji. Przygotowano też zestaw kart
świątecznych z wykorzystaniem motywów okolicznościowych wybranych ze
średniowiecznych rękopisów. Szczególną promocją zbiorów specjalnych BUWr był
multimedialny pokaz najcenniejszych zabytków Biblioteki przygotowany przez Beatę
Maciejewską, dziennikarkę wrocławskiego oddziału „Gazety Wyborczej”, w ramach
projektu „Wrocław –Stolica Kultury 2016”.Nadal bardzo istotną funkcję promocyjną i
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marketingową pełni strona domowa BUWr, na której funkcjonuje serwis
informacyjno-usługowy

Biblioteki,

przygotowany

prowadzony)jednocześnie w trzech wersjach

i

na

bieżąco

językowych: polskiej, angielskiej i

niemieckiej. 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.
XIII. Przechowywanie i kontrola zbiorów
Prace w Oddziale Magazynów i Konserwacji Zbiorów, oprócz realizacji
zamówień czytelniczych, obejmowały m. in.: weryfikację protokołów, aktualizację
wewnętrznych kartotek, kontrolę i zapobieganie pojawiającym się zagrożeniom
mikrobiologicznym,

selekcję

księgozbioru,

napełnianie

Bazy

Dubletów,

przemieszczanie zbiorów w celu wygospodarowania miejsca na nowości oraz
bieżącą realizację materiałów poskontrowych.
Zweryfikowano bieżące protokoły braków bezwzględnych (ponad 2.000
pozycji) oraz archiwalne protokoły zagubień czytelniczych z lat 1965-1977, 19871989 (ok. 8.000 pozycji). Sprawdzenie archiwalnych protokołów było niezbędne dla
potwierdzenia braku - przed wykreśleniem książek zagubionych z księgi
inwentarzowej.
Selekcja księgozbioru objęła fond skryptów (przekazano na makulaturę 425
wol.) oraz wieloegzemplarzowe czasopisma (549 wol. przekazano na makulaturę).
Do Bazy Dubletów wprowadzono opisy dla 1.585 wol. Równolegle tworzono
listy nieopracowanych zbiorów zabezpieczonych – spisano 2.176 pozycji. Ze
zbiorów zabezpieczonych i darów (przechowywanych w magazynach) przekazano
do Oddziału Gromadzenia - do akcesji – ok. 3.000 wol.
Kolejne przemieszczenie księgozbioru pozwoliło przyjąć i włączyć na półki
35.368 wol. nabytków (wydawnictwa zwarte i ciągłe).
W związku ze skontrum pokradzieżowym zawieszono prace mające na celu
wydzielenie cymeliów ze zbiorów XIX- i XX-wiecznych, które w nowym gmachu
Biblioteki zostaną umieszczone w osobnym magazynie.
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.
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Zabezpieczano zbiory bibułkami, fascykułami i obwolutami. W Oddziale Starych
Druków w drukach udostępnianych na bieżąco w czytelni uzupełniono 3.523
brakujących pieczęci. W Oddziale Zbiorów Kartograficznych kontynuowano
porządkowanie topograficznych map sekcyjnych - 986 wol. (w 2009 r. -1.286 wol.).
W Gabinecie Śląsko-Łużyckim w dalszym ciągu prowadzono prace mające na celu
uporządkowanie zbioru dubletów oraz zbioru druków ulotnych. Prawie we
wszystkich magazynach

przemieszczano

i przesuwano

zbiory,

aby

lepiej

zagospodarować powierzchnie magazynowe. W magazynach zbiorów śląskich,
kartograficznych i muzycznych, w związku z zagrożeniem powodziowym, wykonano
w maju dodatkowe prace zabezpieczające zbiory – przenoszenie obiektów na
wyższe półki.
W

roku

sprawozdawczym

Samodzielna

Sekcja

Kontroli

Zbiorów

kontynuowała rozpoczęte skontra :
- w Oddziale Starych Druków – spisano kolejnych 4.634 sygnatury; łącznie
sprawdzono 167.500 sygnatur,
- w Gabinecie Śląsko-Łużyckim (kontynuacja skontrum z 2009 r.), spisano
30.217 sygnatur wydawnictw zwartych,
- w Bibliotece im. Jana Czekanowskiego zakończono skontrum, podczas
którego sprawdzono 16.474 sygnatury wydawnictw zwartych i 22.000 sygnatur
czasopism,
- w Sekcji Wydawnictw Zagranicznych Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania
Zbiorów sprawdzono 754 tytuły zakupione w celu wymiany zagranicznej.
W związku z wykryciem przez policję kradzieży książek w Oddziale
Magazynów i Konserwacji Zbiorów – w październiku 2009 r. rozpoczęto
nadzwyczajne skontrum obejmujące całość zbiorów tam przechowywanych. W
ubiegłym roku skontrolowano 803.889 sygnatur wydawnictw zwartych, 5.244
tytułów (76.896 wol.) czasopism. Stwierdzono brak

311 sygnatur, odnotowano

sygnatury wydawnictw uszkodzonych (wyrwany materiał ilustracyjny – staloryty,
grafiki, itp.) oraz przypadki zastępowania oryginału książki egzemplarzem
stanowiącym kopię

ksero lub egzemplarzem

zeskanowanym. Prowadzone

skontrum wykazało nieprawidłowości w prowadzeniu ksiąg inwentarzowych dla
wydawnictw zwartych i ciągłych: niezrealizowane protokoły braków bezwzględnych
z lat 70- i 80-tych XX w., (brak wykreśleń w księgach inwentarzowych), różnice
między stanem faktycznym a zapisami w księgach inwentarzowych.

40

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 152 książki uznane za braki i
odnotowano 132 nowe braki. Oddział Bibliologiczny skontrolował w sierpniu 2010
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. Odnotowano 2 nowe braki.
XIV. Zabezpieczanie zbiorów
Zabezpieczania

zbiorów

dokonuje

się

przede

wszystkim

przez

ich

mikrofilmowanie i digitalizację
W

2010 r. w ramach mikrofilmowania zabezpieczającego dla potrzeb

Biblioteki i na zewnątrz Pracownia Reprografii i Digitalizacji wykonała 102.331
klatek mikrofilmów. Ponadto, wykonano 3.724,5 mb kopii diazo oraz 169 mb kopii
srebrowej, wywołano 4.034 mb mikrofilmów, wykonano 23.563 kopie kserograficzne
oraz 17.486 skanów czarno-białych. W Sekcji Digitalizacji i Mediów Cyfrowych
wykonano 27.782 skanów z mikroform, 19.120 skanów z oryginałów (w różnych
rozdzielczościach) oraz 2.405 skanów w ramach zleceń określonych digitalizacją
na żądanie (digitalizacja całych dzieł na zamówienie użytkowników). Ponadto,
fotografowano okładki zdigitalizowanych książek – 1.154 pliki. Wykonano również
3.648 reprodukcji fotograficznych, a podczas realizacji fotoreportaży podjęto 1.840
tematów zdjęciowych.
W 2010 r. do księgi zamówień Pracowni Reprografii i Digitalizacji wpisano
1.121 zleceń

(w 2009 r.: 1.380). Natomiast w ramach zabezpieczania zbiorów

własnych wpisano do księgi inwentarzowej mikrofilmów 38 jednostek (w 2009 r.:
583), w tym: 11 dla Oddziału Rękopisów, 4 dla Gabinetu Śląsko – Łużyckiego, 8 dla
Oddziału Starych Druków, 15 dla Oddziału Zbiorów Muzycznych.
Działalność usługowa Pracowni przyniosła dochody w wysokości 85.103 PLN (w r.
2009 –225.348 PLN, w tym wpływy za prace wykonywane w ramach projektów).
Większość zdigitalizowanych materiałów (zwłaszcza jeśli chodzi o cyfrowe kopie
zbiorów specjalnych), po obróbce skanów i opisaniu ich metadanymi w formacie
Dublin Core trafia do Biblioteki Cyfrowej UWr (BCUWr.), która pełni funkcję głównej
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platformy prezentacji i dystrybucji zasobów cyfrowych.
Na dzień 31.12.2010 BCUWr udostępniała już 27.145 obiektów cyfrowych
(31.12.09 było to 25137 obiektów), a odwiedziło ją 3.505.718 użytkowników
Internetu (31.12.09 było ich 3.420.633).
XV. Konserwacja zbiorów
W roku sprawozdawczym konserwacja zbiorów finansowana była przede
wszystkim ze środków własnych Biblioteki.
W Introligatorni oprawiono 4.008 wol. druków zwartych, czasopism i gazet (w
2009 r. – 3.205 wol.). Łączny koszt opraw i innych prac introligatorskich w 2010 r.
wyniósł 101.021

PLN (w r. 2009 – 129.235 PLN). Koszt zużytych materiałów

wyniósł 14.102 PLN. Zabiegom konserwacyjnym poddano 127 wol. XIX- i XXwiecznych wydawnictw. Zabiegi konserwatorskie polegały na wyklejaniu kruszących
się kart i konserwacji opraw skórzanych.
W komorze gazowej dezynfekowano materiały biblioteczne ze zbiorów ogólnych i
specjalnych, wykonując 32 wsady (25 wsadów zbiorów ogólnych, 7 wsadów starych
druków).
W ramach prac konserwatorskich prowadzonych w Pracowni Konserwacji
Zbiorów Specjalnych poddano konserwacji 323 wol. (w 2009 r. – 151 wol.), 5
jednostek muzycznych (w 2009 r. – 198 luźnych głosów), 11 map (w 2009 r. –
205), 339 druków ulotnych (w 2009 r. - 2), 1 grafikę i 55 plakatów, 11 obwolut oraz
29 ram, 1 futerał i 3 pudła. Oprawiono 5 wol. Wykonano pudła, futerały, teczki,
fascykuły, obwoluty, kieszonki i koperty do przechowywania zbiorów specjalnych
oraz passe-partout i etui do listu gratulacyjnego. Przycięto i zbigowano ponad 200
folderów

do

wystawy

bibliotecznej.

Sporządzono

5

opisów

dokumentacji

konserwatorskiej. Wykonano 856 klatek analogowych zdjęć i 257 cyfrowych zdjęć
dokumentacji fotograficznej oraz zarchiwizowano błony fotograficzne. Do wystaw
przygotowano 23 wol. i 1 grafikę. Powyższe prace zostały wycenione na kwotę
182.103 PLN (w 2009 r. – 270.096 PLN).
Spośród obiektów poddawanych konserwacji warto wymienić zakończenie
trwającej ponad trzy lata

konserwacji 16 - tomowego działa A. Dunckera Die

Ländliche Wohnsitze, Schlösser und Residenzen. Dla potrzeb konserwatorskich
wykonano 46 arkuszy papieru marmuryzowanego. Barwiono również japońskie
papiery długowłókniste oraz przygotowano barwioną masę papierową do
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punktowych wypełnień. Do całości prac wykonanych w Pracowni należy doliczyć
koszt zużytych materiałów w wysokości 4.124 PLN oraz koszt błon fotograficznych
oraz wywołania zdjęć do fotograficznej
wysokości 1.430 PLN.

dokumentacji

konserwatorskiej

w

Dokonano także zakupów materiałów niezbędnych w

pracach konserwatorskich na kwotę

9.138 PLN.

XVI. Komputeryzacja
W roku 2010 dokonano zakupów następującego sprzętu komputerowego:
Nazwa
Notebooki
Urządzenia sieciowe
Drukarki
Zestawy komputerowe
Inne drobne urządzenia (pamięci, dyski, słuchawki,
czytniki kodów)
Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, etykiety, taśmy)
Naprawa serwerów, drukarek, skanera kart
RAZEM

Ilość
2
19
8
28

Kwota brutto
5.291,97
129.111,00
13.212,00
93.092,00
7.924,50
22614,52
17.409,38
288.655,37

Na koniec roku 2010 na stanie Biblioteki znajdowały się 1.464 pozycje
inwentarzowe, w tym 228 zestawów komputerowych (159 na Szajnochy, 69 na
Piasku) i 99 drukarek (69 na Szajnochy, 30 na Piasku). 96 pozycji inwentarzowych
zostało wyselekcjonowanych do likwidacji.
Dzięki dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w roku 2010
rozbudowano infrastrukturę sieciową w Bibliotece. Zakupiono firewall oraz 5
przełączników sieciowych i punkty dostępowe sieci bezprzewodowej – 4
przełączniki zainstalowano Bibliotece budynku na Szajnochy. Jeden przełącznik jest
przeznaczony do budynku Biblioteki na Piasku.
Pod koniec roku 2010, podobnie jak w roku 2009 w Bibliotece działało 12
serwerów: obsługujący system biblioteczny VIRTUA, pocztowy, 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), Biblioteki
Cyfrowej w systemie dLibra, systemu Vectors iPortal (Chameleon) wraz z
systemem zapisów online, Novell Netware (znajdują się na nim różne bazy, z
których korzystają głównie oddziały zbiorów specjalnych na Piasku), Windows NT -
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obsługujący wieżę CD-ROM z bibliografiami narodowymi, Windows 2003 –
podstawową funkcją jest zarządzanie domeną, 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 oraz serwer,
obsługujący macierz dyskową w Bibliotece na Piasku. Ten ostatni 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.
W 2010 r. zakupiono następujące oprogramowanie (z pominięciem wydatków na VIRTUę):

Nazwa
FineReader 10.0
Windows 7
Eset NOD32
Total Commander
RAZEM

Kwota brutto
734,40
880,00
210,00
420,00
2.244,40

Na utrzymanie systemu VIRTUA (VIRTUA – maintenance) wydatkowano kwotę
43.045,31 USD brutto (w roku 2009 – 40.486,18 USD brutto). Ponadto, w 2010
dokonano aktualizacji systemu VIRTUA do wersji 2010.1.3. Po aktualizacji:
- przeindeksowano nową bazę,
- skonfigurowano parametry bazy,
- przeniesiono tzw. widoki bazy z poprzedniej wersji,
- rozdzielono hasła formalne i przedmiotowe
- poprawiono wszystkie skrypty obsługujące codzienną pracę bazy,
- załadowano pliki z rekordami bibliograficznymi i khw z katalogu NUKAT,
- zainstalowano i skonfigurowano system raportów,
- wygenerowano listy numerów systemowych i kontrolnych.
Wraz z aktualizacją systemu zainstalowano na stacjach roboczych w BUWr. oraz w
bibliotekach zakładowych nowego klienta systemu 2010.1.3 (w sumie na około 120
stanowiskach).
Klienty VIRTUi zainstalowane w bibliotekach zakładowych w
2010 roku
Biblioteka
Liczba klientów VIRTUi
Prawo
10
Chemia
5
Pedagogika
5
Psychologia
4
Nauki Społeczne
5
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Historia
Bibliotekoznawstwo
Fizyka
Archeologia
Filologia Polska
Informatyka/Matematyka
RAZEM

2
1(w bibliotece) + 20 (w laboratorium)
1
1
5
1
60

Statystyka zamówień (rewersów) złożonych poprzez Vectors iPortal w
Bibliotece Głównej: w 2010 r. była następująca:

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Suma

Czytelnia
Książki
Skrypty
Główna
Piasek
12872
1756
1672
151
11101
1499
1120
86
20479
4262
2182
238
12930
1499
1709
239
13493
1710
1857
238
10408
1405
1601
145
8829
727
15
90
0
0
0
0
6963
876
779
52
18096
4917
1044
135
14591
1767
1171
196
11388
1318
1088
99
141150
21736
14238
1669

RAZEM
16.451
13.806
27.161
16.377
17.298
13.559
9.661
0
8.670
24.192
17.725
13.893
178.793

W roku 2010 z możliwości zapisów online do Biblioteki Uniwersyteckiej
skorzystało 8.266 osób.
Z innych związanych z dział komputeryzacją należy wymienić:


Ustalanie możliwości wdrożenia systemu RFID w Bibliotece Wydziału
Matematyki i Informatyki, w tym licencjonowania protokołu SIP2 przez
VTLS (korespondencja z VTLS w tej sprawie).



Zakładanie kont w VIRTUi dla pracowników BUWr. oraz bibliotek
specjalistycznych.



Uruchomienie monitów informujących o zbliżającym się terminie zwrotu
książek i o przetrzymaniu wypożyczonych książek



Zablokowanie możliwości usuwania rekordów czytelników z
nierozliczonymi karami.



Usuwanie kont czytelników, którzy nie zgłosili się do aktywacji.



Uruchomienie naliczania na bieżąco kar za nieterminowy zwrot książek.



Konfiguracja Katalogu komputerowego dla języka niemieckiego,
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Scalanie bazy w ramach projektu NUKAT.

Ponadto, w Oddziale Komputeryzacji wykonano następujące prace w ramach
projektów programistycznych:
Baza Publikacji Pracowników UWr.


Melioracja znaków diakrytycznych w Bazie Publikacji w wersji do druku.



Import publikacji Wydziału Chemii za rok 2000 i 1999, 1998 i 1997.



Rozszerzenie typów dokumentów w formularzach.



Filtrowanie wpisów archiwalnych formularzy wg roku.



Filtrowanie wpisów nowych i archiwalnych formularzy wg signum.



Wprowadzenie nowych jednostek oraz nowych kategorii.



Analizowanie systemu Expertus pod kątem zastąpienia nim obecnie
używanego systemu w BUWr.

Inwentarz Wydawnictw Zwartych


Dostosowanie inwentarza do nowej struktury bazy VIRTUA 2010.1



Przygotowanie i wydruk listy sygnatur na potrzeby tworzenia rekordów
egzemplarza w Oddziale Opracowania Wydawnictw Zwartych.



Deklaracja nowych ksiąg inwentarzowych w komputerowym inwentarzu
zbiorów BUWr.



Opracowanie narzędzia do obliczania statystyk dla inwentarza.

Baza map Oddziału Zbiorów Kartograficznych


Opracowanie statystyki wpływów do OZK



Dodanie modułu umożliwiającego opisywanie widoków (grafik) oraz ich
geolokalizację na mapie dla Oddziału Zbiorów Graficznych



Prace nad zaimplementowaniem obsługi nowych typów obszarów
(dowolne czworokąty)

Katalogi kartkowe:


System zamawiania – dodanie funkcji tłumaczącej standardowe sygnatury
GSL na sygnatury „Y” i drukującej na rewersie obie sygnatury.


o

Katalog alfabetyczny:
Modyfikacje programu uwzględniające specyfikę katalogu (weryfikacja
roku wydania, obsługa więcej niż jednej sygnatury, dodanie pola „Tom”
do formularza zamówienia).

o

Udostępnienie zdigitalizowanego katalogu alfabetycznego (zakres A-R).
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Kartkowy katalog rzeczowy grafiki Oddz. Zbiorów Graficznych – poprawki w
katalogu oraz podłączenie go do systemu umożliwiającego modyfikację
.porządku kart i przeszkolenie pracownika OZG w obsłudze tego systemu.



Katalog kartkowy historycznych portretów dawnej Biblioteki Miejskiej –
naniesienie poprawek.

OCR katalogów zdigitalizowanych
o ustalanie koncepcji archiwizowania wyników OCR kart katalogowych,
o strojenie programu OCR do odczytywania kart katalogu alfabetycznego,
o strojenie programu OCR do strukturyzowania kart katalogu alfabetycznego,
o ocr ok. 100 skrzynek katalogu alfabetycznego (ok. 100 tysięcy kart) –
pozyskiwanie materiału do dalszej obróbki (w tym korekty).
Inwentarz Pocztówek i Grafiki Oddziału Zbiorów Graficznych
 Wykonanie i wdrożenie inwentarza pocztówek.
 Prace nad inwentarzem grafiki – analizowanie złożonej struktury inwentarza.
Baza dubletów Oddziału Magazynów i Konserwacji Zbiorów
 Opracowanie bazy raportów.
 Dodanie GŚL do bazy dubletów.
 Import rekordów z Excela do bazy dubletów (GŚL).
 Zmiany w bazie danych dubletów.
 Przenoszenie rekordów GŚL do bazy dubletów.
 Szkolenie z obsługi bazy dubletów w GŚL.
Baza Libermaps
 Konfigurowania Drupala pod witrynę Libermaps dla OZK.
Katalog widoków Dunkera
 Praca nad wizualizacją katalogu
Baza Polskich Norm
 Konfigurowanie serwera pod bezpieczne udostępnianie norm dla jednostek
UWr.
 Wykonanie bazy danych gromadzącej wykaz jednostek UWr., dziedzin i grup
ICS oraz plików pozyskanych z serwera PKN,
 Wykonanie programu pozyskującego tytuły norm z zawartości plików oraz
gromadzącego te dane wraz z klasyfikacją ICS w bazie,
 Wykonanie strony internetowej umożliwiającej przeglądanie Polskich Norm
dostępnych w BUWr.
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 Dodanie funkcji weryfikacji adresu IP,
 Dodanie funkcji zamówień norm do druku,
 Załadowanie Polskich Norm wydanych od początku roku 2010 (ponad 4000
norm), wyciąganie klasyfikacji ICS, tytułów. Poprawki ręczne błędów
powstałych przy automatycznym wyciąganiu danych.
Dziennik Korespondencji BUWr w wersji internetowej
 Wykonanie programu
Baza znaków własnościowych Oddziału Zbiorów Graficznych
 Praca nad programem
Ponadto, wykonane zostały modyfikacje w następujących bazach: Baza danych
usług Pracowni Reprografii i Digitalizacji Zbiorów, Inwentarz Oddziału Zbiorów
Kartograficznych, Inwentarz Oddziału Rękopisów, Inwentarz Mikrofilmów.
XVII. Uwagi końcowe
Rok 2010 był okresem kontynuacji wcześniej wytyczonych kierunków
rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, ze szczególnym uwzględnieniem:


podnoszenia jakości świadczonych usług biblioteczno-informacyjnych oraz
usprawniania prac i procesów wewnątrz-bibliotecznych,



likwidacji wszelkich zaległości i przygotowywania się do przeniesienia
placówki do nowego gmachu (skontra, realizacja protokołów, odzyskiwanie
niezwróconych zbiorów, itp.),



prowadzenia

planowej

ochrony

i

zabezpieczania

cennych

zbiorów

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


włączania w planowe działania realizowanych projektów, które zwiększają
ilość

opracowanych

i

zabezpieczonych

zbiorów

oraz

umożliwiają

doposażenie Biblioteki w cenny sprzęt komputerowy i fotooptyczny;


poszerzania i zacieśniania współpracy między Biblioteką Uniwersytecką a
bibliotekami specjalistycznymi UWr.



inicjowania i kontynuowania 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.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH
ZA ROK 2010
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, Biblioteka Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych, Biblioteka

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. Kadry
W roku sprawozdawczym w bibliotekach istniało 130 etatów (w 2009 r. 130
pełnych etatów i dwie ½ etatu). Przez Bibliotekę Uniwersytecką opłacane były
etaty Biblioteki Austriackiej i Centrum Brytyjskiego.
Zmiana

personalna

na

kierowniczym

stanowisku

nastąpiła

w

Bibliotece

Kulturoznawstwa i Muzykologii.
Kierownicy sześciu bibliotek zgłaszają potrzebę zwiększenia ilości etatów,
w tym: Biblioteka Psychologii o dwa etaty, o jeden etat: Biblioteka Historii Sztuki,
Biblioteka Genetyki i Mikrobiologii, Biblioteka Filologii Germańskiej. Biblioteki
Antropologii i Etnologii o ½ etatu. Spowodowane jest to koniecznością 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. Biblioteka Zakładu Klimatologii i
Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego oraz Biblioteka
Zakładu Fizjologii Molekularnej Zwierząt - prowadzone są przez pracowników
naukowo-technicznych. Biblioteka Ogrodu Botanicznego zatrudnia bibliotekarza na
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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.
III. Wydatki
W porównaniu do 2009 roku - zwiększyła się kwota wydatkowana na zakup
zbiorów specjalnych, oprawy introligatorskie, mebli, sprzętu komputerowego,
programów, zakup kart katalogowych, ekslibrisów, kodów kreskowych, materiałów
biurowych i materiałów do kserowania.
Natomiast zmniejszyła się suma wydanych pieniędzy na

usługi online, zakup

wydawnictw zwartych i ciągłych, ,
Na potrzeby bibliotek w roku sprawozdawczym wydano następujące kwoty :
Rodzaj wydatków

Wydatki
2009 r.

[w

zł] Wydatki [w zł]
2010 r.

wydawnictwa zwarte

823.428

778.963

mniej o 44465

wydawnictwa ciągłe

1.202657

852.623

mniej o 350034

zbiory specjalne

7.500

15.442

więcej o

usługi online*

1.311.993

691.693

mniej o 620300

oprawa

58.837

60.756

więcej o

inne **

100.442

112.027

więcej o 11.585

komputery, programy

83.752

93.222

więcej o 9470

meble

47.557

73.091

więcej o 25534

Różnica [w zł]

7.942

1.919

* 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.
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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.
IV. Stan zbiorów
Księgozbiór opracowany w bibliotekach w 2010 roku liczył 1.609.200
jednostek

inwentarzowych,

w

tym:

wydawnictwa

zwarte

1.180.747

wol.,

wydawnictwa ciągłe 15.259 tytułów (367.143 woluminy), zbiory specjalne 61.310
jednostek inwentarzowych.
W porównaniu z rokiem 2009 do bibliotek wpłynęło więcej dzieł i woluminów
wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych i jednostek inwentarzowych
zbiorów specjalnych.
Oprócz księgozbioru, który jest własnością Uniwersytetu, biblioteki posiadają
zbiory towarzystw naukowych i PAN: Biblioteka Instytutu Geograficznego księgozbiór Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2.106 wol. wydawnictw
zwartych, 149 tyt. 15.338 wol. czasopism, 2.736 jedn. inwentarzowych map i
atlasów) Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki (dane za 2009 r.) - depozyt
PAN (3.762 wol. wydawnictw zwartych i 97 tyt. czasopism bieżących), Biblioteka
Muzeum Przyrodniczego - depozyt Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (487 tyt.
czasopism 7.688 wol.).
W 2010 roku księgozbiór Biblioteki Wydziału Prawa przekroczył 207 tys.
jedn. inwentarzowych, w Bibliotece Instytutu Historycznego 140 tys., w Bibliotece
Instytutu Filologii Polskiej

prawie 138 tys. i w Bibliotece Wydziału Nauk

Społecznych przekroczył 116 tys. jedn. inwentarzowych.
W

pięciu bibliotekach księgozbiory były mniejsze niż 10 tys. jednostek

inwentarzowych.
V. Gromadzenie
Gromadzenie księgozbiorów w dużej mierze opierało się o zakup i dary
krajowe i zagraniczne.
Wymiana i egzemplarz obowiązkowy stanowią mniejszą część wpływu do
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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

9092

wol.wydawnictw zwartych i 2.558 wol. wydawnictw ciągłych (2009 odpowiednio 386
wol. wyd. zwartych i 2.530 wol. wyd. ciągłych).
Księgozbiór pochodzący z kupna liczył 11.593 wol. wydawnictw zwartych i
2.569 wol. wydawnictw ciągłych (odpowiednio w 2009 r. 12.147 wol. wydawnictw
zwartych i 3127 wol. wydawnictw ciągłych).
Do zbiorów specjalnych przybyło 877 jednostek
zbiory

kartograficzne,

mikroformy,

materiały

inwentarzowych. Są to:

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.
Wobec stale rosnącej liczby użytkowników, podręczniki stanowią w wielu
bibliotekach coraz większy problem. Liczba podręczników jest zbyt mała w stosunku
do potrzeb, a z powodu braku funduszy nie można kupić ich więcej. Niektóre
biblioteki specjalistyczne sygnalizują potrzebę kupienia wybranych podręczników w
Oddziale Gromadzenia Biblioteki Uniwersyteckiej. Część bibliotek przejęła skrypty
wyselekcjonowane w Bibliotece Uniwersyteckiej.
Dobrym rozwiązaniem jest Biblioteka Cyfrowa. Biblioteka Wydziału Prawa umieściła
już 744 pozycji w Prawniczej i Ekonomicznej Bibliotece Cyfrowej.
VI. Opracowanie.
Biblioteka Uniwersytecka opracowała centralnie wydawnictwa zwarte
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(bieżące nabytki) w 2010 roku dla 27 bibliotek specjalistycznych.
Centralne opracowanie obejmuje katalogowanie tradycyjne, pełne opracowanie
komputerowe.
Zgodnie z Komunikatem Rektora U.Wr z dn.23.02 2010 r. od 1 marca
przekazaniem książek do opracowania w

przed

Bibliotece Uniwersyteckiej biblioteka

specjalistyczna wpisuje je do inwentarza i opracowuje technicznie.
Spośród wszystkich bibliotek sieci objętych centralnym opracowaniem dla prawie
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 .
Dwie Biblioteki: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Wydziału Chemii w
szerokim zakresie współuczestniczą w tworzeniu katalogu komputerowego w
systemie VIRTUA – samodzielnie tworzą rekordy kartoteki haseł wzorcowych,
bibliograficzne, zasobu i rekordy egzemplarza.
Poza centralnym opracowaniem 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 2010 r. biblioteki opracowały: dzieł 9.687 w 11.037 wol.
wydawnictw zwartych (w 2009 r. odpowiednio 7.989

dzieł w 9.064 wol. wyd.

zwartych).
Dodatkowo biblioteki przekatalogowały

dzieł 1.240 w 1.485 wol. wydawnictw

zwartych (odpowiednio w 2009 r. 1.714 dzieł w 2.048 wol. wydawnictw zwartych).
Wydawnictwa ciągłe biblioteki opracowują same. Większość bibliotek opracowuje
czasopisma w sposób tradycyjny. Biblioteki opracowały 2.148 tytułów czasopism w
5.127 woluminach.
W bibliotekach specjalistycznych opracowano 870 jedn. inwentarzowych zbiorów
specjalnych i 7 jedn. inwentarzowych dla bibliotek specjalistycznych w Bibliotece
Uniwersyteckiej.
Nieopracowane zbiory zabezpieczone liczą łącznie 8137 wol. wydawnictw
zwartych, 277 tytułów czasopism i kilka tys. odbitek.
Nieopracowane dary – 6.478 wol. wydawnictw zwartych
Komputerowe opracowanie zbiorów w przypadku bibliotek objętych
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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

kontynuuje

szkolenie

pracowników

bibliotek

specjalistycznych w opracowaniu komputerowym.
Dziewięć bibliotek we własnym zakresie tworzy rekordy egzemplarza. Ich urobek w
roku sprawozdawczym był następujący: Biblioteka Filologii Polskiej – 4.948
rekordów, Biblioteka Wydziału Chemii –1.722 rekordy, Biblioteka Instytutu
Historycznego – 1.820 rekordów, Biblioteka Instytutu Pedagogiki – 107 rekordów,
Biblioteka Instytutu Psychologii 412 rekordów, Biblioteka Instytutu Archeologii –
427 rekordów, Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych – 1.850 rekordów, Biblioteka
Wydziału Prawa – 5.626 rekordów dla wydawnictw zwartych i 33 dla wydawnictw
ciągłych, Biblioteka Instytutu Geografii – 390 rekordów egzemplarza.
Razem biblioteki wprowadziły do bazy 17.302 rekordy egzemplarza dla
wydawnictw zwartych, 149 zmodyfikowane oraz 485 rekordów zasobu nowych dla
5.726 wol., 328 dopisów dla 526 wol., 1.643 nowych rekordów bibliograficznych
wprowadzonych do NUKAT, liczba skopiowanych rekordów bibliograficznych
obcych wyniosła 2.325.
Według innego systemu komputerowego opracowywały swoje zbiory:
Centrum Brytyjskie w systemie ALICE, Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i
Europejskich w systemie Koha, Biblioteka im. 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.
VII. Katalogi
Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej jest także katalogiem
centralnym zbiorów bibliotek specjalistycznych. W 2010 roku do katalogu
komputerowego

wprowadzono

opisy

wydawnictw

zwartych z 27

bibliotek
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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
bibliograficzne znajdują się w katalogu komputerowym.
Biblioteki, które same opracowują księgozbiory - przekazały do Katalogu
Centralnego 2.793 karty wydawnictw zwartych i 1.551 kart do katalogu czasopism.
Bibliotece Uniwersyteckiej z przeznaczeniem dla Biblioteki Narodowej biblioteki
przekazały 392 karty wydawnictw zwartych zagranicznych.
Do katalogów własnych biblioteki włączyły łącznie 46.574 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.
VIII. Udostępnianie
Zakłócenia

w

udostępnianiu

spowodowane

były

przeprowadzkami,

remontami bibliotek, pracami skontrowymi, zmniejszonym stanem obsady, absencją
pracowników. Liczba godzin otwarcia czytelń w bibliotekach wynosiła 1.501,5 w
tygodniu, a w wypożyczalniach 1.321 godzin.
Z uwagi na potrzeby czytelników, zwłaszcza zaocznych, coraz więcej
bibliotek ma czytelnie czynne w niedziele, w ciągu roku akademickiego, lub tylko
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podczas sesji i zjazdów studentów zaocznych. Liczne biblioteki pracują również w
soboty. Za przepracowane soboty i niedziele pracownicy dyżurujący otrzymują inny
wolny dzień od pracy.
Liczba odwiedzin w czytelniach wynosiła 268.468 (w 2009 r. 328.277)
Udostępniono w nich 807.199 jednostek inwentarzowych (w 2009 r. 831.757 jed.
inw.),
Księgozbiory podręczne w bibliotekach liczyły łącznie 77.666 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.
Ogółem, w czytelniach było 1.385 miejsc (w 2009 r. 1.412 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 49.864 czytelników (w 2009 r.51.417 ).
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 225.286 jednostek
inwentarzowych (w 2009 r. - 257.769).
Biblioteki prowadzą również wypożyczenia międzybiblioteczne.
Do bibliotek krajowych wypożyczono 747 wol. w tym przez BU – 539 wol. Do
bibliotek zagranicznych 24 wol. w tym przez BU 16 wol. Z bibliotek krajowych
wypożyczono 405 wol. w tym przez BU 77 wol. Z bibliotek zagranicznych 45 wol. w
tym przez BU - 35 wol.
Dzięki możliwości samodzielnego prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych
przez biblioteki specjalistyczne i dzięki elektronicznemu formularzowi wypożyczeń
międzybibliotecznych do bibliotek krajowych i zagranicznych, znacznie skrócił się
czas oczekiwania czytelnika na zamówione materiały.
Liczba zamówień do czytelń

wynosiła

841.759, do wypożyczalni –

297.869. W wielu bibliotekach liczba zamówień jest równa udostępnionym
jednostkom inwentarzowym, z uwagi na specyficzny sposób zamawiania książek
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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 spowodowane 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

biblioteczno

-

informacyjnego

Uniwersytetu

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

doprowadza do każdej biblioteki

specjalistycznej.
IX. Działalność informacyjna.
W roku sprawozdawczym biblioteki udzielały

informacji

biblioteczno -

bibliograficznych, 2.799 pisemnych krajowych i 50 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 dodatkowo uwidocznionych na stronie WWW przy
jednostce macierzystej lub posiada własną stronę.
33 biblioteki sporządza: wykazy nowości, wykazy zawartości najbardziej
poczytnych czasopism (np. Biblioteki: Wydziału Prawa, Filologii Romańskiej,
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Biblioteka Instytutu Historycznego, Biologii Roślin), bibliograficzne zestawienia
publikacji pracowników wydziału lub instytutu (Biblioteki: Wydziału Chemii, Wydziału
Biotechnologii, Instytutu Historycznego, Instytutu Historii Sztuki, Instytutu Zoologii),
bibliografie prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.
Biblioteki, które posiadają odpowiednie warunki lokalowe, prowadzą ekspozycję
nowości wydawniczych.
Dokumentację publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzą
bibliotekarze lub pracownicy wyznaczeni przez kierownika jednostki organizacyjnej.
Pracownicy i

bibliotekarze

Dokumentacyjnych BU

w

są

szkoleni

w

Sekcji

Prac

Bibliograficzno

–

wypełnianiu formularzy wpisowych online do Bazy

Publikacji Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Łącznie biblioteki wypełniły
4.290 formularzy.
X. 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 dla niektórych bibliotek staje się przestarzały sprzęt
komputerowy,

nadal

brakuje

programów

komputerowych

i

przeszkolonych

pracowników. Wiele bibliotek w dalszym ciągu posiada skromne i przestarzałe
wyposażenie, co bardzo utrudnia kontakt emaliowy, przesyłanie wiadomości i
informacji.
XI. 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 2010 roku przeprowadziły 4 biblioteki: Instytutu
Filologii Słowiańskiej, Wydziału Prawa, Wydziału Chemii, Kulturoznawstwa i
Muzykologii. Łącznie zarejestrowano 42 wol. braków względnych wydawnictw
zwartych, w wydawnictwach ciągłych 70 zeszytów i braki w 228 tytułach oraz 2
braki w zbiorach specjalnych. Łącznie wystąpiło101 woluminów wydawnictw
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zwartych i 249 zeszytów czasopism - 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 2010 roku w bibliotekach specjalistycznych selekcja dotyczyła wydawnictw
zwartych i ciągłych. Wyłączony ze zbiorów księgozbiór był przekazywany: Bibliotece
Uniwersyteckiej, innym bibliotekom, czytelnikom lub na makulaturę.
W roku sprawozdawczym selekcję przeprowadziło 11 bibliotek. Łącznie
wyselekcjonowano 11.470 wol. wydawnictw zwartych i 1294 wol. wydawnictw
ciągłych, w tym: do Biblioteki Uniwersyteckiej przekazano: 25 wol. wydawnictw
zwartych. Wielką selekcję księgozbioru przeprowadzały Biblioteki: Instytutu Filologii
Angielskiej, Polskiej, Germańskiej i Pedagogiki.
Biblioteka Historii

uporządkowała 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.
XII. 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 19 bibliotek
wydało łącznie 60.756 PLN, więcej o 1.919 PLN w stosunku do roku 2009.
XIII. Lokale, remonty, przeprowadzki
Łączna powierzchnia użytkowa w bibliotekach wynosiła 11.562,5 m2.
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Biblioteka

Instytutu

Filologii

Romańskiej

powróciła

do

odremontowanych

pomieszczeń przy pl. Nankiera. Na zwolnione miejsce została przeniesiona część
księgozbioru Instytutu Studiów Klasycznych.
3 biblioteki nie mają samodzielnych pomieszczeń (Biblioteki: Instytutu
Studiów Klasycznych, Etnologii, Fizjologii 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. w
Bibliotece Instytutu Filologii Polskiej).
XIV. Wyposażenie techniczne
W 2010 roku zmniejszyła się liczba komputerów, kserografów, czytników w
bibliotekach w stosunku do 2009 roku. Na wyposażeniu bibliotek było 287
komputerów, 24 kserografy i 41 czytników.
XV. Szkolenie, praktyki i podnoszenie kwalifikacji
Biblioteka Uniwersytecka, jak co roku, organizowała w październiku
szkolenia dla studentów w zakresie korzystania z katalogu komputerowego OPAC.
W Bibliotece Uniwersyteckiej pracownicy bibliotek specjalistycznych szkoleni są w
zakresie podstawowym i biorą udział w szkoleniach specjalistycznych. W
2010 roku przeszkolonych zostało 9 pracowników. Szkolenia odbywały się w:
Oddziale Gromadzenia, Oddziale Opracowania Wydawnictw Zwartych i Oddziale
Opracowania Wydawnictw Ciągłych, Oddziale Udostępniania, Oddziale Informacji
Naukowej i w Oddziale Magazynów.
W 2010 roku pracownik Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki
przeszkolony z zakresu tworzenia

został

rekordu bibliograficznego przez mgr Monikę

Jóźwiak – zatrudnioną na Samodzielnym Stanowisku ds. Nadzoru nad Wdrażaniem
Systemu Komputerowego.
Szkolenia w innych bibliotekach naukowych są związane przeważnie z
awansem na stanowisko kustosza. Przeszkolonych zostało 7 osób. Nowo
przyjętych pracowników - biblioteki

szkolą we własnym zakresie. Po
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zapoznaniu się z działalnością własnej biblioteki pracownicy kierowani są do
Biblioteki Uniwersyteckiej na tzw. szkolenie podstawowe i szkolenia specjalistyczne.
Biblioteki przeprowadziły szkolenie dla czterech osób z innych bibliotek naukowych.
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.
XVI. Działalność dydaktyczna i naukowa
Pracownicy bibliotek aktywnie uczestniczyli w szkoleniu studentów I roku,
prowadząc ćwiczenia i wykłady z przysposobienia bibliotecznego.

Przeszkolili

7.163 studentów w 164 grupach, poświęcając na szkolenie 244 godziny. Szkolenie
prowadziły 64 osoby. 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.
XVII. Publikacje, współpraca z innymi instytucjami, wystawy, konferencje
Publikacje. W 2010 roku zostały wydane publikacje 24 pracowników bibliotek
specjalistycznych i złożone do druku publikacje 7 pracowników.
Wykaz publikacji zawarty w Sprawozdaniu prezentuje łącznie wszystkie publikacje
pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i pracowników bibliotek specjalistycznych.
Współpraca

z

innymi

instytucjami.

Oprócz

współpracy

z

Biblioteką

Uniwersytecką i bibliotekami sieci, biblioteki specjalistyczne współpracują z
instytucjami pokrewnymi do ich działalności: uczelniami, instytutami naukowymi,
wydawnictwami, muzeami, stowarzyszeniami, redakcjami, bibliotekami publicznymi
zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2010 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
2010.
2. Zestawienie wystaw organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę
Uniwersytecką w 2010r.
3. Wykaz konferencji, seminariów i narad, w których uczestniczyli pracownicy
Biblioteki Uniwersyteckiej w 2010 r.
4. Zestawienia tabelaryczne dotyczące bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego w
2010 r.:
-

dochodów i wydatków,

-

gromadzenia,

-

opracowania,

-

udostępniania zbiorów,

-

działalności bibliotek specjalistycznych.
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Wykaz publikacji pracowników bibliotek
Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2010
Publikacje naukowe
BIAŁY LUCYNA
Z dziejów książki w Lubaniu (od XVI do początków XVIII w.) / Lucyna Biały // Litteraria. - T.
38 (2010), s. 5-15
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

BOSACKA MARIA (Biblioteka Instytutu Pedagogiki)
Biblioteka hybrydowa : tradycja i nowoczesność : z doświadczeń Bibliotek Instytutów
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego / Maria Bosacka, Izabela Indeka //
W: Między hybrydą a cyfrą [Dokument elektroniczny] / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny
Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2010. - S. 95-101, Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Materiały z konferencji zorg. przez Korporację
Bibliotekarzy Wrocławskich we współpr. z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną, która
odbyła się we Wrocławiu 26.11.2010.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Edukacja-internet-kultura otwarta : zarys problematyki / Maria Bosacka. - Bibliogr. //
Biblioteka - Centrum Informacji. - 2010, nr 4, s. 3-5
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
CENCORA ARKADIUSZ
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben - poeta / Arkadiusz Cencora // W: Wybitni
wrocławianie. T.3, Osobowości w historii miasta / pod red. Ireny Lipman, Joanny
Nowosielskiej-Sobel i Grzegorza Straucholda. - Wrocław : Niemieckie Towarzystwo
Kulturalno-Społeczne, 2010.- S. 8-21
Recenzent: dr hab. prof. Grzegorz Hryciuk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
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DINI - Niemiecka Inicjatywa na rzecz Informacji Sieciowej / Arkadiusz Cencora. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Przegląd Biblioteczny. - R. 78, z. 1 (2010), s. 44-57
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
CZYREK JOANNA (Biblioteka Wydziału Chemii)
Biblioteka Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego specjalistyczną biblioteką
hybrydową z zakresu nauk ścisłych / Joanna Czyrek // W: Między hybrydą a cyfrą
[Dokument elektroniczny] / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : cop.
Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2010. - S. 89-93. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. Materiały z konferencji zorg. przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich we współpr. z
Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną, która odbyła się we Wrocławiu 26.11.2010.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

Między hybrydą a cyfrą [Dokument elektroniczny] / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny
Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2010. - 1 dysk CD. Tytuł z etykiety na opakowaniu i str. tyt. w dokumencie. - Bibliogr. przy niektórych rozdz. Streszcz. w jęz. pol.
Recenzent : prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz.
Materiały z konferencji zorg. przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich we współpr. z
Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną, która odbyła się we Wrocławiu 26.11.2010.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
DOMINO PAWEŁ
Zastosowanie papieru w edycji nośników audiowizualnych / Paweł Domino. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. i niem. // Rocznik Muzeum Papiernictwa. - T. 4 (2010), s. 63-77
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

GÓRNA BOŻENA (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Kamil Stefko (1875-1966) / Bożena Górna // W: Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 1945-2010 / pod
red. Lucyny Lehmann i Marka Maciejewskiego. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2010.
- S. 264-[274]. - Bibliogr.
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(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, uniwersyteckie)
Między hybrydą a cyfrą [Dokument elektroniczny] / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny
Górnej.ZOB. CZYREK JOANNA
GRABARSKA EWA
Mirżejan Irena : [hasło] / Ewa Grabarska // W: Słownik pracowników książki polskiej.
Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, 2010. - S. 193. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Marcin
Drzewiecki, prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
GROMADZKI JAN
Polichromie w oratorium nad północno-zachodnią kruchtą kościoła św. Elżbiety (dawna
kaplica Mathiasa Smedchina) / Jan Gromadzki// Quart. - 2010, nr 4, s. 17-45
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, uniwersyteckie, praca recenzowana)
INDEKA IZABELA (Biblioteka Instytutu Psychologii)
Biblioteka hybrydowa : tradycja i nowoczesność : z doświadczeń Bibliotek Instytutów
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego / Maria Bosacka, Izabela Indeka
ZOB. BOSACKA MARIA
KALOTA TOMASZ
Wydziałowa biblioteka cyfrowa jako wsparcie dydaktyki na uczelni - na przykładzie
Prawniczej i Ekonomicznej Biblioteki Cyfrowej UWr / Joanna Mroczko-Sidorowicz, Tomasz
Kalota ZOB.MROCZKO-SIDOROWICZ JOANNA
KARLAK WERONIKA
Górska Barbara : [hasło] / Weronika Karlak // W: Słownik pracowników książki polskiej.
Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, 2010. - S. 96-97. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Marcin
Drzewiecki, prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
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Stefanicka Krystyna Antonina : [hasło] / Weronika Karlak // W: Słownik pracowników
książki polskiej. Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. - S. 262-263. - Bibliogr. - Recenzenci: prof.
dr hab. Marcin Drzewiecki, prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Stoffel-Ożóg Ewa Konstancja : [hasło] / Weronika Karlak // W: Słownik pracowników
książki polskiej. Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. - S. 263-264. - Bibliogr. - Recenzenci: prof.
dr hab. Marcin Drzewiecki, prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
KAŹMIERCZAK EWA
Biblia Sacra, Ad optima quaeque veteris [and] vulgate translationis exemplaria summa
diligentia, pariq ; fide castigata : [hasło] / EK // W: Ceramika Rafaela : majolika istoriato ze
zbiorów polskich = Raphael's Ware : istoriato maiolika from Polish collections / [red. nauk.]
Ewa Katarzyna Świetlicka ; aut. haseł Anna Olszewska et al. - Warszawa : Muzeum
Narodowe, 2010. - S. 241. - Hasło równolegle w jęz. pol. i ang. - Katalog wystawy, która
odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie w dniach 19 marca - 16 maja 2010 r.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)

Orlando furioso di M. Ludovico Ariosto : [hasło] / EK // W: Ceramika Rafaela : majolika
istoriato ze zbiorów polskich = Raphael's Ware : istoriato maiolika from Polish collections /
[red. nauk.] Ewa Katarzyna Świetlicka ; aut. haseł Anna Olszewska et al. - Warszawa :
Muzeum Narodowe, 2010. - S. 247. - Hasło równolegle w jęz. pol. i ang. - Katalog
wystawy, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie w dniach 19 marca - 16
maja 2010 r.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)

Quadrins historiques de la Bible : [hasło] / EK // W: Ceramika Rafaela : Majolika istoriato
ze zbiorów polskich = Raphael's ware : istoriato Maiolika from Polish collections / red.
nauk. Ewa Katarzyna Świetlicka ; aut. haseł Anna Olszewska et al. - Warszawa : Muzeum
Narodowe, 2010. - S. 243. - Hasło równolegle w jęz. pol. i ang. - Katalog wystawy, która
odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie w dniach 19 marca - 16 maja 2010 r.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Skura Adam : [hasło] / Ewa Kaźmierczak // W: Słownik pracowników książki polskiej.
Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia
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Bibliotekarzy Polskich, 2010. - S. 255-256. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Marcin
Drzewiecki, prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
KONIK ALICJA
Ożóg Jan : [hasło] / Alicja Konik // W: Słownik pracowników książki polskiej. Suplement 3 /
pod red. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy
Polskich, 2010. - S. 212-213. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Drzewiecki,
prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
KOTYŃSKA EDYTA
"Katalogos" - innowacyjne rozwiązania współcześnie i w historii Biblioteki Uniwersyteckiej
we Wrocławiu / Edyta Kotyńska // W: Stare i nowe w bibliotece : współpraca czy
konkurencja : konferencja Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego : materiały konferencyjne =
The old and the new solutions in the library : cooperation or competition : the conference
of the Library of the University of Łódź / pod red. Marii Wrocławskiej, Justyny JerzykWojteckiej. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. - S. 113-124. - Bibliogr. Recenzenci: Jadwiga Konieczna, Zdzisław Pietrzyk, Hanna Tadeusiewicz
Materiały z konferencji, która odbyła się w dniach 3-5 VI 2009 r. w Łodzi.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Projekt DigiWunschbuch - refleksje o organizacji pracy w Bibliotece SUB Göttingen / Edyta
Kotyńska // W: Między hybrydą a cyfrą [Dokument elektroniczny] / pod red. Joanny Czyrek
i Bożeny Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2010. - S. 3742. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Materiały z konferencji zorg. przez Korporację
Bibliotekarzy Wrocławskich we współpr. z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną, która
odbyła się we Wrocławiu 26.11.2010.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Sprawozdanie z pobytu na stażu zawodowym w Bibliotece SUB Göottingen w ramach
projektu Erasmus / Edyta Kotyńska. - Bibliogr. // Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. 2010, nr 9
Artykuł dostepny pod adresem: http://www.nowyebib.info/2010/118/a.php?kotynska
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
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KRAUZE ALEKSANDRA
Słowacja - serce Europy w kolekcjach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, 26 XI - 16
XII 2010 : katalog wystawy / [oprac. i scen. wystawy Aleksandra Krauze, Ewa Pitak, Piotr
Rossa]
Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu ; [Dolnośląska Biblioteka Publiczna im.
Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu], 2010. - 25 s. : il
Wystawa zorg. pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego, Ośrodka Współpracy
Polsko-Czesko-Słowackiej przy Uniwersytecie Wrocławskim i Konsulatu Honorowego
Republiki Słowackiej we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
[Słowacja ma za sobą...] / Aleksandra Krauze // W: Słowacja - serce Europy w kolekcjach
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 26 XI - 16 XII 2010 : katalog wystawy / [oprac. i
scen. wystawy Aleksanda Krauze, Ewa Pitak, Piotr Rossa]. - Wrocław : Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu, 2010. - S. 3-[11]
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
LEN RYSZARD
Kłossowicz Jan Ryszard : [hasło] / Ryszard Len // W: Słownik pracowników książki
polskiej. Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. - S. 135. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr
hab. Marcin Drzewiecki, prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Kozak Stanisław : [hasło] / Ryszard Len // W: Słownik pracowników książki polskiej.
Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, 2010. - S. 151. - Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Drzewiecki, prof.
dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Strauss Stanisław : [hasło] / Ryszard Len // W: Słownik pracowników książki polskiej.
Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, 2010. - S. 265-266. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Marcin
Drzewiecki, prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
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MICHNIEWICZ- WANIK KRYSTYNA (Biblioteka Wydziału nauk Społecznych)
Bariery i wady organizacji jako czynnik hamujący rozwój zawodowy pracownika / Krystyna
Michniewicz-Wanik
// W: Marketing wewnętrzny i zarządzanie zasobami ludzkimi w bibliotece : II ogólnopolska
konferencja naukowa, Białystok, 24-26 czerwca 2009 : praca zbiorowa / pod red. Haliny
Brzezińskiej-Stec i Jolanty Krawiec ; Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w
Białymstoku. - Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010. - S. 78-89. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
Tekst dostępny również w wersji *.doc i *.pdf :
http://bg.uwb.edu.pl/konferencja2009/materialy/Michniewicz-Wanik.Krystyna.html
Recenzja: dr hab. Wanda Pindlowa, prof. UJ.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
MROCZKO-SIDOROWICZ JOANNA (Biblioteka Wydziału Prawa AiE)
Wydziałowa biblioteka cyfrowa jako wsparcie dydaktyki na uczelni - na przykładzie
Prawniczej i Ekonomicznej Biblioteki Cyfrowej UWr / Joanna Mroczko-Sidorowicz, Tomasz
Kalota // W: Między hybrydą a cyfrą [Dokument elektroniczny] / pod red. Joanny Czyrek i
Bożeny Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2010. - S. 79-87.
- Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Materiały z konferencji zorg. przez Korporację
Bibliotekarzy Wrocławskich we współpr. z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną, która
odbyła się we Wrocławiu 26.11.2010.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
NOWACKA AGNIESZKA
Biernacki Franciszek : [hasło] / Agnieszka Nowacka // W: Słownik pracowników książki
polskiej. Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. - S. 24. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab.
Marcin Drzewiecki, prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

Bilczewska-Niementowska, Helena : [hasło] / Agnieszka Nowacka // W: Słownik
pracowników książki polskiej. Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa :
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. - S. 24. - Bibliogr. -
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Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Drzewiecki, prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Bożek Jan : [hasło] / Agnieszka Nowacka // W: Słownik pracowników książki polskiej.
Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, 2010. - S. 28. - Bibliogr. - Recenzenci: prof. dr hab. Marcin
Drzewiecki, prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
OSOWSKA ANNA
Georeference and digitalization of the cartographic collections of the University of Wrocław
/ Wiesława Żyszkowska, Ewa Szynkiewicz, Anna Osowska and Dariusz Przybytek. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.// e-Perimetron [Dokument elektroniczny]. - Vol. 5, No. 4,
(2010), s. 212-225 : fig.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana)
Srebrna Góra w kartografii Śląska do końca XIX wieku / Anna Osowska // W: Twierdza
srebrnogórska III : miasteczko i fortyfikacje / red. nauk. Tomasz Przerwa, Grzegorz
Podruczny. - Wrocław : ATUT, 2010. - S. 39-46 : ryc. - Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta
Kościk, prof. dr hab. Marek Czapliński, dr hab. Gabriela Wąs, dr hab. Jerzy Maroń. - III
Srebrnogórska Konferencja Historyczna odbyła się w dn. 23-25.X. 2009 r. pod hasłem
"Miasteczko i fortyfikacje".
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
OSOWSKI MIROSŁAW
Przywecka-Samecka Maria : [hasło] / Mirosław Osowski // W: Słownik pracowników książki
polskiej. Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. - S. 232-233. - Bibliogr. - Recenzenci: prof.
dr hab. Marcin Drzewiecki, prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
PACHOLAK MARIAN
Profesor Andrzej Litwornia (1943-2006) : materiały do biobibliografii / Marian Pacholak Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr
50 (2010), s. 181-208 : il.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana)
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PANDURA MARIUSZ (Biblioteka Wydziału nauk Społecznych)
Funkcjonowanie regionalnych systemów

bezpieczeństwa

na

przełomie

antyku

i

średniowiecza / Mariusz Pandura. - Bibliogr. // Racja Stanu. - 2009, nr 2 / 2010, nr 2, s.
123-137. - Nr czasopisma posiada własny tytuł : Bezpieczeństwo.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana)
W kraju Pana Boga : źródła i materiały do dziejów Ziemi Kłodzkiej od X do XX wieku /
oprac. Arno Herzig, Małgorzata Ruchniewicz ; [tł. z jęz. niem. Małgorzata Ruchniewicz,
Krzysztof Ruchniewicz [et al.], tł. z łac. Stanisław Rosik i Mariusz Pandura]. - Wyd. 2 popr.
i uzup. - Kłodzko : Wydaw. Maria : Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, 2010. - 550 s.
Bibliogr. s. 544-545. - Tekst częśc. w jęz. niem., dokumenty częśc. tł. z jęz. łac. i niem.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
PIOTROWICZ GRAŻYNA
Polish libraries and archives during the Great Flood of 1997 and after / Grażyna
Piotrowicz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., niem. i fr. // Restaurator. - Vol. 31, nr 3/4
(2010), s. 207-221. - Tekst oparty na referacie wygłoszonym na 2 konferencji w cyklu
IFLA-PAC "Preservation and the four elements" pt. Water Impact on Library, Archival and
Museum Materials, która odbyła się w Pradze w dniach 29-31 października 2009 r.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana)

Wykorzystanie procesu digitalizacji do ochrony i popularyzacji narodowego zasobu
bibliotecznego (nzb) w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Grażyna Piotrowicz // W:
Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego : digitalizacja i konserwacja tradycyjna :
materiały pokonferencyjne / pod red. meryt. Beaty Czekaj-Wiśniewskiej. - Warszawa :
Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2010. - S. 45-65. Materiały z konferencji "Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego : digitalizacja i
konserwacja tradycyjna", zorg. w dniu 14 kwietnia 2010 r. przez Centralną Bibliotekę
Wojskową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
PITAK EWA
Słowacja - serce Europy w kolekcjach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, 26 XI - 16
XII 2010 : katalog wystawy / [oprac. i scen. wystawy Aleksandra Krauze, Ewa Pitak, Piotr
Rossa ZOB. KRAUZE ALEKSANDRA
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Słowacja w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej / Ewa Pitak // W: Słowacja - serce Europy
w kolekcjach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu 26 XI - 16 XII 2010 : katalog
wystawy / [oprac. i scen. wystawy Aleksanda Krauze, Ewa Pitak, Piotr Rossa]. - Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2010. - S. 13-[14]
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)

POPRAWA IZABELA (Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej)
Wszystko inne : o komizmie dziennikowym Białoszewskiego / Izabela Poprawa // W:
Białoszewski : przed Dziennikiem / red. Wojciech Browarny, Adam Poprawa. - Kraków :
"Universitas", 2010. - S. 117-142
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
PRZYBYTEK DARIUSZ
Georeference and digitalization of the cartographic collections of the University of Wrocław
/ Wiesława Żyszkowska, Ewa Szynkiewicz, Anna Osowska and Dariusz Przybytek
zob.OSOWSKA ANNA
Nazewnictwo miejscowe źródłem w regionalnych badaniach geograficzno-historycznych
Śląska / Dariusz Przybytek

// W: Nazwa dokumentem przeszłości regionu : tom

poświęcony Wielkiemu Profesorowi Stanisławowi Rospondowi / red. Joanna NowosielskaSobel, Grzegorz Strauchold, Wojciech Kucharski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT
- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010. - (Spotkania Dolnośląskie ; 5). - S. 117122
Recenzent: prof. dr hab. Edward Czapiewski.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Obraz stosunków polsko-litewskich w polskiej i litewskiej kartografii historycznej i
geopolitycznej XX-XXI wieku / Grzegorz Strauchold, Dariusz Przybytek // W: Wrocław na
litewskie millenium: materiały z uroczystej konferencji z okazji 1000-lecia
udokumentowania nazwy Litwa / pod red. Aleksandra Srebrakowskiego i Grzegorza
Straucholda. - Wrocław : Wydawn. GAJT, 2010.- S. 47- 65 : ryc. - Bibliogr. - Recenzent: dr
hab. prof. Uniwersytetu Opolskiego Mikołaj Iwanow. - Konferencja zorganizowana w dn.
15. 10. 2009 r we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Społeczeństwo

i

gospodarka

Polski

w

kartografii

politycznej

doby

odrodzenia

Rzeczypospolitej i późniejszych zmian granicznych / Grzegorz Strauchold, Dariusz
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Przybytek // W: Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na ziemiach polskich / pod
red. Tomasza Głowińskiego i Krzysztofa Popińskiego. - Wrocław : Wydaw. GAJT, 2010. S. 103-110 : mapy. - Bibliogr.
Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Maroń, prof. dr hab. Marian Noga.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
ROSSA PIOTR
Słowacja - serce Europy w kolekcjach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, 26 XI - 16
XII 2010 : katalog wystawy / [oprac. i scen. wystawy Aleksandra Krauze, Ewa Pitak, Piotr
Rossa ZOB. KRAUZE ALEKSANDRA
SIPA-PACHOTA ELŻBIETA (Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej)
Blaski i cienie bycia biblioteką hybrydową na przykładzie Biblioteki Instytutu Filologii
Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego / Elżbieta Sipa-Pachota // W: Między hybrydą a cyfrą
[Dokument elektroniczny] / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : cop.
Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2010. - S. 103-107. - Streszcz. w jęz. pol. Materiały z konferencji zorg. przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich we współpr. z
Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną, która odbyła się we Wrocławiu 26.11.2010.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
SOBEL GRZEGORZ
Johannes Pfeiffer - twórca nowoczesnej gastronomii we Wrocławiu / Grzegorz Sobel // W:
Wybitni wrocławianie. T.3, Osobowości w historii miasta / pod red. Ireny Lipman, Joanny
Nowosielskiej-Sobel i Grzegorza Straucholda. - Wrocław : Niemieckie Towarzystwo
Kulturalno-Społeczne, 2010.- S. 22-32
Recenzent: dr hab. prof. Grzegorz Hryciuk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
O francuskiej terminologii w kulturze stołu śląskiego w XIX w. / Grzegorz Sobel // W:
Nazwa dokumentem przeszłości regionu : tom poświęcony Wielkiemu Profesorowi
Stanisławowi Rospondowi / red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold,
Wojciech Kucharski. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo
Oświatowe, 2010. - (Spotkania Dolnośląskie ; 5). - S. 349-358. - Bibliogr.
Recenzent: prof. dr hab. Edward Czapiewski.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
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Od Arthura Hobrechta do Urszuli Kozioł - obywatele honorowi Wrocławia / Joanna
Nowosielska-Sobel, Grzegorz Sobel // W: Poznań - Szczecin - Wrocław : trzy
uniwersytety, trzy miasta, trzy regiony / pod red. Waldemara Łazugi i Sebastiana Paczosa.
- Kraków : LIBRON, 2010. - S. 271-285. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang.
Recenzent:

dr

hab.

Maria

Tomczak

Plon konferencji, zorg. przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w maju
2010 r.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
SZALA MARCIN
Digitalizacja zbiorów bibliotecznych / Marcin Szala // IT w administracji. - 2010, nr 12, s.
18-20
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)

SZEMPLIŃSKA ANNA (Biblioteka Instytutu Psychologii)
Wspólnota zamieszkania Arka (L'Arche) miejscem doświadczenia dorosłości osób z
zespołem Downa / Robert Śmigiel, Anna Szemplińska, Jarosław Andrzejczak // W: Trudna
dorosłość osób z zespołem Downa: jak możemy wspomóc? / pod red. Bogusławy Beaty
Kaczmarek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" : na zlec. firmy Program Rozwoju
Komunikacji MAKATON, 2010. - S. 365-378 : tab. - Bibliogr.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
TYL JADWIGA
Ergetowski Ryszard : [hasło] / Jadwiga Tyl // W: Słownik pracowników książki polskiej.
Suplement 3 / pod red. Hanny Tadeusiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich, 2010. - S. 73-74
Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Drzewiecki, prof. dr hab. Bronisława Woźniczka-Paruzel.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
ŻMINKOWSKA DALIA (Biblioteka Austriacka)
Literatura austriacka w Polsce w latach 1980-2010 : szkice do historii recepcji : praca
zbiorowa / pod red. Edwarda Białka i Katarzyny Nowakowskiej ; autorzy szkiców Joanna
Małgorzata Banachowicz et al. - Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2010. - 193, [1] s. - (Biblioteka Austriacka / pod red.
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Edwarda Białka i Dalii Żminkowskiej ; t. 38). - Bibliogr. przy rozdz..
Recenzenci : dr hab. Ewa Jarosz-Sienkiewicz, prof. zw. dr hab.Krzysztof A. Kuczyński.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

Publikacje inne
BIŃKOWSKA IWONA
Stiftung Preussischer Kulturbesitz w Berlinie / Iwona Bińkowska // Przegląd Uniwersytecki.
- 2010, nr 1, s. 36
GÓRNA BOŻENA (BWPAiE)
Uroczystości poświęcone Profesorowi Janowi Kosikowi / Bożena Górna, Wioletta Zięba //
Przegląd Uniwersytecki. - 2010, nr 9, s. 19-20 : fot.
JUCHNIEWICZ TADEUSZ (BWPAiE)
W Rosyjskim Państwowym Uniwersytecie im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie /
Tadeusz Juchniewicz. // Przegląd Uniwersytecki. - 2010, nr 5, s. 10 : fot.
Pomagamy polskim szkołom na Wschodzie / Tadeusz Juchniewicz. // Przegląd
Uniwersytecki. - 2010, nr 4, s. 17 : fot.
KOTYŃSKA EDYTA
Dwusetna rocznica sekularyzacji na Śląsku / Edyta Kotyńska // Przegląd Uniwersytecki. 2010, nr 6-8, s. 17-18
KWAŚNIEWSKI KRYSTIAN (Centrum Brytyjskie UWr)
Biblioteka Uniwersytetu Aberystwych / Krystian Kwaśniewski // Przegląd Uniwersytecki. 2010, nr 3, s. 18
MICHAŁKIEWICZ MONIKA
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Staatsbibliothek zu Berlin - Preussischer Kulturbesitz / Monika Michałkiewicz // Przegląd
Uniwersytecki. - 2010, nr 1, s. 35

PACHOLAK MARIAN
Poeci rodzą się w Nowogródku, czyli o podróży do Wilna, wierszach Kresowian i
miejscach pełnych tajemnic / Marian Pacholak // Znad Popradu : pismo Samorządu
Lokalnego. – 2010, nr 4, s. 20-21 : fot.
Zapowiedź tekstu ukazała się w numerze 3/2010, s. 25
PIOTROWICZ GRAŻYNA
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (www.bu.uni.wroc.pl) / Grażyna Piotrowicz //
Przegląd Uniwersytecki. - 2010, nr 4, s. 30-32
eCzytelnia Uniwersytetu Wrocławskiego / Grażyna Piotrowicz // Przegląd Uniwersytecki. 2010, nr 1, s. 34
Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009 / Grażyna Piotrowicz // Przegląd Uniwersytecki. - 2010, nr
1, s. 35
Słowacja - serce Europy / Grażyna Piotrowicz // Przegląd Uniwersytecki. - 2010, nr 12, s.
31
SOBEL GRZEGORZ
"Café Amsterdam" oczami śląskiego podróżnika z połowy XIX wieku / Grzegorz Sobel //
Filiżanka Smaków. - 2010, nr 5, s. 4-5
Cafe Vienna - wiedeński smak kawy / Grzegorz Sobel // Filiżanka Smaków. - 2010, nr 2, s.
2-4
Jak król pruski Fryderyk II ratował finanse państwa... kawą / Grzegorz Sobel // Filiżanka
Smaków. - 2010, nr 4, s. 4-5
Jerzy Franciszek Kulczycki / Grzegorz Sobel // Filiżanka Smaków. - 2010, nr 8, s. 3-5
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Na kawie w Isfahanie / Grzegorz Sobel // Filiżanka Smaków. - 2010, nr 7, s. 6-8
"Zum arabischen Coffe Baum" : od kawiarni do muzeum, czyli lipskie historie kawą
pachnące / Grzegorz Sobel // Filiżanka Smaków. - 2010, nr 1, s. 2-5

Publikacje wydane z datą 2009 nieuwzględnione w zestawieniu za rok 2009
CENCORA ARKADIUSZ
Ostatnia noc Rokitnicy : wiersze wybrane / Ernst Josef Krzywon ; wybór, red. i posł.
Arkadiusz Cencora. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo
Oświatowe, 2009. - 149, [1] s. : il. - (Poetae Silesiae)
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
CHŁOPKOWSKA
DOROTA
Bibliotekoznawstwa)

(Biblioteka

Instytutu

Informacji

Naukowej

i

"Bibliografia w erze cyfrowej" - VI Ogólnokrajowa Narada Bibliografów (Warszawa, 23-24
października 2008 r.) / Dorota Chłopkowska // Przegląd Biblioteczny. - R.77, z.1 (2009), s.
90-94
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana )
Bibliografia w postaci bazy danych - nowa forma czy nowa jakość / Dorota Chłopkowska //
W: Uniwersum piśmiennictwa wobec komunikacji elektronicznej / pod red. Krzysztofa
Migonia i Marty Skalskiej-Zlat. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3187). - S. [227]-237. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. - Recenzent : Elżbieta Gondek.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Naukowe czasopisma turystyczne w Polsce w latach 1990-2007 / Dorota Chłopkowska. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2009, nr 1(93), s. 3347
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Program Powszechnej Rejestracji Bibliograficznej (Universal Bibliographic Control) u
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progu XXI wieku / Dorota Chłopkowska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd
Biblioteczny. - R. 77, z. 4 (2009), s. 447-460
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
JANOWIAK-JANIK MONIKA (Biblioteka Instytutu Kulturoznawstwa)
"Każdy ptak śpiewa swoją pieśń" : obraz świata w tekstach starych pieśni Cyganów
Karpackich w Polsce / Monika Janowiak-Janik // W: O Romach w Polsce i w Europie :
tożsamość, historia, kultura, edukacja / pod red. Piotra Borka. - Kraków : Collegium
Columbinum, 2009. - S. 178-193
Recenzent: dr hab. Bogusław Skowronek.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Musical Portrait of Carpathian Roma in Poland : Case Study of Teresa Mirga / Monika
Janowiak-Janik // W: Voices of the Weak : Music and Minorities / ed. by Zuzana Jurková,
Lee Bidgood. - Praha : NGO Slovo21, 2009. - S. 67-77 : fot. + CD. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. ang.
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne)
KUBOCZ JUSTYNA (Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej)
U niewidzialnych brzegów : wiersze wybrane / Monika Taubnitz ; red. Edward Białek i
Justyna Kubocz - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut ; Dresden : Neisse Verlag, 2009. 145, [2] s. - (Nowe Książki z Niemiec)
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
LEWIŃSKA JADWIGA (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Najstarsze podręczniki z zakresu prawa cywilnego w Bibliotece Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (XIX w.) / Jadwiga Lewińska
// W: Studia historycznoprawne / pod red. Alfreda Koniecznego. - Wrocław : Wydaw. Uniw.
Wrocławskiego, 2009. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo ; 310).- S. 253-267 :
tab. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
LITWINIUK PIOTR (Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa)
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Józef Mackiewicz : recepcja w Polsce : bibliografia przedmiotowa za lata 1997-2009 / Piotr
Litwiniuk // W: Józef Mackiewicz i krytycy : antologia tekstów / pod red. Marka Zybury. Łomianki : Wydawnictwo LTW, 2009. - S. 633-675
Pamięci
Kazimierza
Zamorskiego
(1914-2000).
Do druku opiniowali: prof. dr hab. Maciej Urbanowski, prof. dr hab. Andrzej Zawada.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
ŻMINKOWSKA DALIA (Biblioteka Austriacka)
Brezina Thomas (ur. 1963) / Dalia Żminkowska
// W: Literatura austriacka w Polsce w latach 1980-2008 : bibliografia adnotowana : praca
zbiorowa / pod red. Edwarda Białka i Katarzyny Nowakowskiej ; aut. bibliografii Edward
Białek, Krzysztof Huszcza, Dalia Żminkowska [et al.]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza
ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. - (Biblioteka Austriacka ; t. 35). - S.
54-56
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
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Zestawienie wystaw zorganizowanych lub współorganizowanych
przez Bibliotekę Uniwersytecką w 2010

17.0931.10.2010
(DFN)

Parki w miastach śląskich (Oddział Zbiorów Graficznych, Gabinet
Śląsko-Łużycki, Pracownia Reprografii i Digitalizacji)

17.0915.10.2010
(DFN)

Lwowskie dziedzictwo Wrocławia (Oddział Informacji Naukowej)

22.09.2010
(DFN)

Ogród: Raj, naśladownictwo Natury czy kreacja sztucznego świata?
(Oddział Zbiorów Graficznych)

17-22.09.2010
(DFN)

W gabinecie śląskich miłośników przyrody. Rękopisy o tematyce
przyrodniczej w zbiorach BUWr (Oddział Rękopisów)

21.09.2010 Różnorodność ewolucji wyobrażeń o kształcie Ziemi [pokaz multimedialny]
(DFN)
Oddział Zbiorów Kartograficznych)
26.11-16.12.2010 Słowacja – serce Europy (Oddział Informacji Naukowej)

Wystawy, na które wypożyczano zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w 2010 r
23.0116.02.2010
19.0316.05.2010
16.05-5.09.2010
15.0730.09.2010
5.09-28.11.2010
26.10.2010
18.11.201020.02.2011

Był Bal. Moda na karnawał (Teatr Lalek, Wrocław)
Ceramika Rafaela. Majolica istoriato ze zbiorów polskich
(Muzeum Narodowe, Warszawa)
Herrenlos! Schlesische Klöster zwischen Aushebung und neuer
Berufung (Oberschlesisches Landesmuseum, Ratingen)
Na znak wielkiego zwycięstwa. W sześćsetną rocznicę bitwy pod
Grunwaldem (Zamek Królewski na Wawelu, Kraków)
“Klosterdämmerung“
vom
Umbruch
zum
Aufbruch.
200 Jahre Säkularisation in Schlesien am Beispiel der
Zisterzienser (Haus Schlesien, Köningswinter)
180 rocznica urodzin Władysława Nehringa (Instytut Filologii
Polskiej UWr., Wrocław)
Wieża Babel. Rzecz o językach I formach ich zapisu (Zamek
Książąt Pomorskich, Szczecin)
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Wykaz konferencji, seminariów i narad, w których uczestniczyli
pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w 2010 r.
22.01. 2010

Konferencja towarzysząca wystawie „Był bal. Moda na karnawał”
– Wrocław (G. Sobel)

05-08.03.2010

Konferencja międzynarodowa Kulturelles
Handschriftenerbe
Ostmitteleuropa – Praga (G. Piotrowicz, referat)
Konferencja Ochrona narodowego zasobu bibliotecznego:
digitalizacja i konserwacja tradycyjna – Warszawa (G. Piotrowicz,
referat)
5th International Workshop on Digital Approaches in Cartographic
Heritage – Wiedeń (D. Przybytek, referat)

14.04.2010
21-24.02.2010
04-05.03.2010
13-15.05.2010

Konferencja Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów.
Tradycje – role - perspektywy – Poznań (A. Żurek, referat)
Obchody Dni UWr na Uniwersytecie Lwowskim – Lwów (G.
Piotrowicz, wykład z prezentacją)

18-19.05.2010

Konferencja Muzeum Ziem Zachodnich – historia I perspektywy –
Wrocław (D. Przybytek, pokaz multimedialny)

28-30.05.2010

Konferencja Gospodarka i społeczeństwo a wojskowość na
przestrzeni wieków – Duszniki Zdrój (D. Przybytek, referat)
Cykl wykładów w Muzeum Miejskim Wrocławia Ulice i place
Wrocławia – Wrocław (I. Bińkowska, wykład)
Warsztaty nt. opracowania wydawnictw ciągłych – Poznań (E.
Grabarska)
Konferencja Nazwa dokumentem przeszłości regionu. Z
problematyki onomastyki śląskiej – Jagniątków (D. Przybytek,
referat; G. Sobel, referat)
Warsztaty na temat opracowywania rękopisów – Warszawa (J.
Madej)
Seminarium prawne na temat digitalizacji zbiorów – Warszawa (T.
Kalota)
Warsztaty użytkowników VTLS – Gdańsk (K. Wysokiński)
Warsztaty Usługa Powszechnej Archiwizacji – Wrocław (T. Kalota,
J. Katarzyński, M. Szala)
Sesja Przedmieście Mikołajskie przez wieki – Wrocław (I.
Binkowska, referat)
Szkoła Letnia IBM – Puszczykowi (B. Palichleb)
Seminarium Geowizualizacja zasobów dziedzictwa kulturowego w
Internecie – Warszawa (A. Osowska)
Warsztaty na temat opracowania starych druków – Poznań (W.

29.05.2010
07-09.06.2010
11-13.06.2010
11.06.2010
17-18.06.2010
20-22.06.2010
22.06.2010
25-26.06.2010
06-09.09.2010
7.09.2010
14-15.09.2010
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23-25.09.2010
4.10.2010
4-7.10.2010
8-10.10.2010
11-15.10.2010
18-22.10.2010
22-25.10.2010
3.11.2010
18-19.11.2010
25.11.2010
26.11.2010
26.11. 2010
29-30.11.2010
1-3.12.2010
7-8.12.2010

Karlak, referat)
XXIV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Od atlasu
do kolekcji. W 440 rocznicę pierwszego wydania atlasu Abrahama
Orteliusa – Chojna (A. Osowska, referat)
Konferencja Historische Komission für Schlesien - Marburg (D.
Przybytek, referat)
Warsztaty nt. opisywania rękopisów w Manuscriptorium – Praga
(J. Gromadzki)
Sesja Ślężańska – Sobótka (L. Biały, referaty)
Konferencja w Centrum Estreichera – Kraków (M. Pacholak)
III Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe oraz VII Warsztaty
Biblioteki Cyfrowe – Poznań (T. Kalota, R. Raczyński, P. Rękar,
referat)
XVIII Konferencja Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich
Historyków Sztuki i Konserwatorów Zabytków - Oldenburg (D.
Codogni-Łańcucka, referat)
Warsztaty robocze na temat tworzenia punktów dostępu do
materiałów ikonograficznych prezentowanych w bibliotekach
cyfrowych – Warszawa (D. Codogni-Łańcucka)
Konferencja Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów
sekularyzacyjnych - Wrocław (W. Karlak, referat; E. Kotyńska,
referat)
Konferencja Wybitni Wrocławianie – Wrocław (D. Przybytek,
referat: G. Sobel, referat)
Konferencja Między hybrydą a cyfrą – Wrocław (T. Kalota, referat;
E. Kotyńska, referat)
Prezentacja Centrum Archiwizacji i Digitalizacji Materiałów Foto- i
Fonograficznych (CADIS) w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie
(D. Codogni-Łańcucka)
Polsko-czeska konferencja naukowa Hrabstwo kłodzkie na tle
historii regionu i Europy Środkowej – Kudowa (L. Biały, referat)
Konferencja Metodyka, metoda i terminologia grafiki i rysunku.
Teoria i praktyka Warszawa (I. Bińkowska, referat, D. CodogniŁańcucka, referat)
Konferencja Dobra Kultury w Sieci. Dostępność i wymiana
informacji / Cyfrowe Spotkania z Zabytkami 4 - Wrocław (G.
Piotrowicz – referat i prowadzenie sesji; Bińkowska, referat; D.
Przybytek, A. Osowska, referat; A. Żurek, referat )
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Zestawienia dotyczące przychodów i wydatków
(dane przybliżone)

Dochody własne z działalności usługowej i wynajmu lokali [w PLN]
Kwota

Jednostka

2009

2010

Wypożyczalnia - opłaty za karty biblioteczne

19.660

18.520

Opłaty za zagubione książki i kary za zwłokę

73.348 162.689

Wpływy z Pracowni Reprograficznej

225.348

33.602

25.837

51.500

107.541

95.097

Wpływy dewizowe z kwerend
Inne wpływy: z wynajmu lokali, druku kodów
Razem

451.734 361.408

Wpływy z dotacji zewnętrznych w 2010 r. [w PLN]
Jednostka

Kwota

Projekt Ornamenta Poloniae Mediaevalia (R17 0024 06)

543.130

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

417.989*

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

184.440

Razem

1.145.559

* w l. 2009-2010
Wartość wykonanych prac introligatorskich [w PLN]
Miejsce
w introligatorni biblioteki głównej

2009

2010

129.235 101.021

w Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych 270.096 182.103
biblioteki specjalistyczne
Razem

58.837 60.756
479.763 343.880
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Wartość wydawnictw otrzymanych ze wszystkich źródeł wpływów [w PLN]
2009

2010

Uwagi

422.343

-25,2%

wydawnictwa

biblioteka główna

zwarte

biblioteki specjalist.

823.428

778.963

-5,4

wydawnictwa

biblioteka główna

186.222

171.616

-7,9%

ciągłe

biblioteki specjalist.

1.202.657

852.623

-29,2

117.368

1)

zbiory specjalne
Razem

biblioteka główna

564.217

395.285

+236%

biblioteki specjalist.

7.500

biblioteka główna

867.807

989.2462)

+13,9%

2.135.760

1.647.028

-22,9%

biblioteki specjalist.

Ogółem
1)

Przyrost wartości zbiorów

15.442 +105,8%

3.003.567

2.636.274

-12,3%

specjalnych był spowodowany zaległą rejestracją materiałów

bibliotecznych w Oddziale Zbiorów Graficznych i Oddziale Starych Druków.
2)

W r. 2010 z budżetu BUWr wydatkowano 450.199 PLN (w 2009 r. – 606.757 PLN) na zakup zbiorów, w tym

71.945 PLN (w r. 2009 - 118.032 PLN) za zakup w Wydawnictwie Uniwersyteckim materiałów przeznaczonych
do wymiany.

Zestawienie wydatków na bieżącą działalność [w PLN]
Biblioteka Uniwersytecka
zakup materiałów do konserwacji zbiorów

2009

2010

26.468

14.045

8.236

6.441

druki, papier i materiały biurowe

47.831

61.214

drobny sprzęt, materiały i usługi

179.442

204.635

opłaty pocztowe

112.867

88.354

opłaty za telefony

22.105

*19.487

transport

17.813

20.989

325.514

352.900

zakup materiałów fotochemicznych

sprzątanie
remonty
media + energia
koszt dyżurów w niedziele w czytelni
ogólnej
Razem


za okres: styczeń-listopad 2010

-

-

475.654

*653.036

15.500

15.500

1.231.421 1.436.601
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Zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania [w PLN]
2009
Bibl. gł. Bibl. sp.
meble
programy i sprzęt komputerowy
szkolenie komputerowe
sprzęt do mikrofilmowania
sprzęt i urządzenia
inne

32.806
220.940
800
2.940
40.340
68.811

koszt
utrzymania
VIRTUA
Razem

105.778

systemu

47.557
83.752
100.442
9.619

472.415 241.370

Bibl. gł.

2010
Bibl. sp.

61.267
155.095
--15.314
21.206

73.091
93.222
---112.027

93.012

34.402

345.894

312.742

Wpływ zbiorów
Tabela obejmuje zbiory włączone do księgozbiorów, zinwentaryzowane lub wstępnie
policzone (zbiory zabezpieczone)
Stan zbiorów w woluminach

Biblioteka główna
Biblioteki specjalistyczne
Biblioteka główna
Biblioteki specjalistyczne
Biblioteka główna – zbiory
Bibl. Główna – mikrofilmy
Biblioteki specjalistyczne
Bibl. główna, nieopracowane
Zbiory Na Piasku nieoprac.
Bibl. , specjalistyczne
nieopracowane
Razem biblioteka główna
Razem biblioteki
specjalistyczne
Ogółem

Stan zbiorów na koniec roku 2010
2009
Przybyło
Ubyło
Wydawnictwa zwarte
1.205.002
29.188
3.562
1.170.294
20.684
10.231
Wydawnictwa ciągłe
365.139
4.898
549
363.487
5.127
1.471
Zbiory specjalne
302.097
2.585
42.325
38
60.433
877
Zbiory zabezpieczone
194.149
2.179
129.2024)
470
12.917
5.747
2.237.914
1.607.131

2010
1.230.628
1.180.747
369.488
367.143
304.682
42.363
61.310
191.970
128.7321)
18.664

36.709
32.435

6.760
11.702

2.267.863
1.627.864

3.845.045
69.144
Uwagi:
1)
są to zbiory spisane w księgach prymarnych lub policzone w:
Oddziale Starych Druków 48.297 wol./jedn.
Oddziale Zb. Kartograficznych 2.575 wol./jedn.
Oddziale Zb. Muzycznych 9.569 wol./jedn.

18.462

3.895.727
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Oddziale Zb. Graficznych 11.876 wol./jedn.
Gabinecie Śląsko-Łużyckim 56.415 wol./jedn.
RAZEM:
128.732 wol./jedn.

Czasopisma bieżące otrzymywane
2009
Tytułów
wol.

2010
Tytułów

wol.

Biblioteka Uniwersytecka

2.665

5.373

2.870

5.101

Biblioteki specjalistyczne
Razem

2.377
5.042

5.667
11.040

2.148
5.018

5.127
10.228

Gromadzenie zbiorów
Wydawnictwa zwarte
Zarejestrowano w
bibliotece głównej wol.
Źródło wpływu
Egzemplarz
obowiązkowy
Kupno krajowe
Kupno
zagraniczne
Dary krajowe
Dary
zagraniczne
Wymiana
krajowa
Wymiana
zagraniczna
Razem

Przekazano do opracowania
wol.
dla bibl. głównej
2009
2010
16.108
17.490

2009
24.762

2010
28.028

5.853
341

5.409
152

5.822
300

5.544
139

1.669
119

2.599
163

1.578
130

2.271
125

100

116

1.107

805

33.951

37.272

641

561

24.579

26.130

dla bibl. specj.
2009
2010
226
1.228
--

---

13
50
11

64
8

373

285

660

1.598

Wydawnictwa ciągłe

Źródło wpływu

Zarejestrowano w
bibliotece głównej
tytułów
2009

Egzemplarz
obowiązkowy
Kupno krajowe
Prenumerata krajowa
Prenumerata zagr.
Dary krajowe
Dary zagraniczne
Wymiana (kraj.+zagr.)
Razem

2010

Przekazano do opracowania
tytułów
w bibl. głównej
2009
2010

do bibl. specj.
2009
2010

6.490

6.498

1.945

1.857

638

642

23
28
542
111
31
284
7.509

18
26
506
162
60
270
7.540

23
57
109
19
157
2.310

17
-57
160
50
166
2.307

-485
2
12
127
1.264

--459
2
10
104
1.217
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Opracowanie zbiorów
Wydawnictwa zwarte, dokumenty nieksiążkowe (DN)
Skatalogowano

Zbiory
Nowe
Razem

24.255
34.991

w bibl.
specj.

9.703
11.737 11.112

jedn.
Dzieł

2010
dla bibl. centralnie
głównej
dla
bibl.specj.
23.678
11.142

Wol.
Dzieł

24.543
34.820

35.992
2.728
3.001

Wol.
Dzieł
Wol.

35.852
3.181
2.164
98

Razem

37.719

9.703 Dzieł

38.001

Ogółem

38.993
47.422
50.105

Zbiory
zabezp.
DN

1)

2009
dla bibl. centralnie
głównej
dla
bibl.specj.
23.504
11.487

w tym 1.240 dzieł przekatalogowanych

11.112 Wol.
Dzieł
Wol.
2)

w bibl.
specj.

10.9271)
11.309 12.5222)

10.9271)
12.5222)

38.016 + 98 DN
48.928
50.538 + 98 DN

w tym 1.485 wol. przekatalogowanych

Wpisano do inwentarza

Zbiory
Nowe
Razem
Zbiory
Zabezp.
Razem
Ogółem

2009
dla
centralnie
dla
biblioteki
głównej bibl.specj.
.
23.486
9.471
10.963
24.399
32.957
35.362
4.030
4.027
36.987
39.389
44.976
48.453

w bibl.
specj.

jedn.

7.989 Dzieł
9.064 Wol.
Dzieł
Wol.
Dzieł
Wol.
7.989 Dzieł
9.064 Wol.
Dzieł
Wol.

2010
dla
centralnie
dla
biblioteki
głównej bibl.specj.
--

-2.572

1)

27.015

-29.587
-2.113
-31.700
-49.812

w bibl.
specj.
16.326
18.112

18.112

87
1)

W 2010 r. w BU jako jednostkę ewidencyjną przyjęto 1 wol. – na potrzeby elektronicznego

inwentarza wydawnictw zwartych wydanych po 1945

Wydawnictwa ciągłe
Wpisano do inwentarzy
2009

2010

w

w

b.

bibl.gł. spec.

Razem

Skatalogowano

w

2009

w b.spec.

w

bibl.gł.

2010
w

w bibl.gł.

w b.spec.

bibl.gł. b.spec.

2.665

2.377

2.609

2.148

tyt.

2.701 2.482

2.870

2.2371)

5.373

5.677

4.898

5.127 wol.

5.573 9.586

5.101

9.5862)

5.042

4.757

Tyt.

5.183

5.107

11.050

10.025

Wol

15.159

14.687

1)

w tym 89 tytułów przekatalogowano

2)

w tym 474 wol. przekatalogowano

Opracowanie rzeczowe zbiorów

Katalogowanie przedmiotowe w bazie NUKAT i
bazie BUWr
Rekordy wzorcowe języka haseł przedmiotowych
KABA wprowadzone do bazy NUKAT
Rekordy rozwiniętych haseł
wprowadzone do bazy NUKAT

przedmiotowych

Klasyfikacje KBK w bazie BUWr
Modyfikacje rekordów bibliograficznych
w bazie NUKAT i BUWr

2009

7.648

2010
2009

10.692
670

2010
2009

781
2.722

2010
2009

2.836
14.789

2010
2009

17.459
4.245

2010

2.809
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Włączanie kart do katalogów

Oddz. Informacji
Naukowej
2009
12.976
1)

2010
8.625

Oddz.
Oprac. Wydaw.
Ciągłych

Oddz. Oprac.
Rzecz.
2009
1563

2010
1384

1)

Zbiory
specjalne

Biblioteki
specjalistyczne

2009

2010

2009

2010

2009

2010

396

238

7.555

4.433

59.136

46.577

Razem

2009

2010

81.626

61.257

w tym 150 kart włączonych przez pracowników Sekcji Zbiorów Zabezpieczonych

Zbiory specjalne
Jednostka

Wpływ w wol/jedn
2009

Stan zbiorów na dzień 31.12.2010 wol/jedn

2010

2009

Oprac.

Nieoprac

Razem

Oddz.Starych Druków

2

96

228.875

180.674

48.297

228.971

Oddz.Rękopisów

2

3

12.583

12.586

-

12.586

Oddz.Zb.Graficznych

368

663

62.556

51.099

11.876

62.975

Oddz.Zb.Kartograf.

746

807

15.760

13.672

2.575

16.247

Oddz.Zb.Muzycznych

670

435

46.386

37.252

9.569

46.821

„Wratislaviana”

212

-

9.399

9.399

-

9.399

Mikrofilmy

583

38

42.325

42.363

-

42.363

2.483

2.042

417.884

347.045

72.317

419.362

Razem

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.
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Udostępnianie zbiorów
Udostępnianie

liczba miejsc

liczba odwiedzin

w czytelniach

2009

2009

Czytelnia główna

2010

2009

2010

168

168

34.742

32.455

197.580

177.578

24

24

3.049

2.512

43.328

45.982

Czytelnia zb. specjalnych

35

35

8.303

8.143

42.125

44.826

Oddział Inf. Naukowej

10

10

1.405

1.675

971

792

Oddział Starych Druków

6

6

581

606

3.755

2.555

Oddział Rękopisów

5

5

446

393

3.383

3.423

1

1

281

292

7.639

2.033

4

4

514

425

3.081

3.680

Oddz. Zb. Kartograficznych

4

4

364

314

720

378

Razem Bibl. Uniwersytecka

257

257

49.685

46.815

302.582

281.247

Razem bibl. specjalistyczne

1.412

1.385

328.277

268.468

831.757

807.199

1.669

1.642

377.962

315.283

1.134.339

1.088.446

Czytelnia czas. bieżących

Oddział Zb. Graficznych

1)

Oddział Zb. Muzycznych

Ogółem
1)

2010

udostępniono wol./jedn.

– zbiory graficzne udostępnia się w pracowni Oddziału Zbiorów Graficznych

Wypożyczenia miejscowe
Liczba czytelników

Biblioteka główna
Bibl. specjalist.
Razem

Liczba wypożyczeń
[wol.]
2009
2010
2009
2010
25.726
12.576 204.457 200.364
51.417
49.864 257.769
225.286
77.143 62.44042 462.226
425.650

Wypożyczenia międzybiblioteczne
Wypożyczenia
w wol.
Biblioteka główna
Biblioteki
specjalistyczne
Razem

Krajowe
Zagraniczne
z biblioteki
do biblioteki
z biblioteki do biblioteki
2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010
1.927 2.210
266 278 104
112
694 674
870
747
374 405
9
24
78
45
2.797 2.957

640

683

113

136

772

917
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Realizacja zamówień w Oddziale Magazynów
Dla jednostek

Złożono rewersów
2009

Czytelnia główna
Wypożyczalnia

2010

Udostępniono

% realizacji

woluminów

negatywnych

2009

2010

2009

2010

53.468

47.214

57.636

48.168

7,8%

11,6%

169.339

166.537

166.181

162.826

1,8%

2,3%

1.889

1.426

1.876

1.439

3,4%

2,7%

1.509

781

1.767

837

5,6%

8,2%

932.703 1.139.6281 1.089.526

1.032.4852

11,9%
6,1%

9,5%
6,8%

miejscowa
Wypożyczalnia
międzybiblioteczna
Udostępnianie
wewnętrzne
Biblioteki specjalist.
Razem
1)
2)

1.158.908

1.360.586 1.316.986

1.245.755

Łączna liczba rewersów złożonych do czytelni i wypożyczalni
Łączna liczba woluminów udostępnionych w czytelni i wypożyczalni

Kwerendy pisemne
Krajowe

Zagraniczne

2009 2010 2009 2010

Razem
2009

2010

Oddział Starych Druków

70

62

58

49

128

111

Oddział Rękopisów

66

67

124

126

190

193

Oddział Zbiorów Graficznych

67

64

14

8

81

72

Oddział Zbiorów Kartograficznych

23

21

6

3

29

24

Oddział Zbiorów Muzycznych

23

27

57

49

80

76

Gabinet Śląsko-Łużycki

88

86

71

71

159

157

-

-

-

-

-

-

174

147

54

30

228

177

Biblioteki specjalistyczne

4.507

2.799

29

50

4.536

2.849

Razem

5.018

3.273

413

386

5.431

3.659

Oddział Bibliologiczny
Oddział Informacji Naukowej
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Księgozbiory w bibliotekach specjalistycznych
Wielkość księgozbioru
Lp.

Biblioteka
(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)

1 Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa
2 Filologii Angielskiej
3 Filologii Germańskiej
4 Studiów Klasycznych
5 Filologii Polskiej
6 Filologii Romańskiej
7 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

zbiory
ogółem

25624
43473
73440
29861
136877
38889

17267
39991
59608
24574
125609
36455

74820
60200
Dziennikarstwa
4177
4035
Niderlandystyczna
17323
11354
Astronomicznego
21217
5349
Chemii
48877
28090
Fizyki
36760
24288
Matematyki i Inform.*
87522
54260
Historycznego
140628
104110
Historii Sztuki
51997
28695
Pedagogiki
38939
35660
Psychologii
23202
20222
Archeologii
15320
10170
Etnologii
17755
12642
Kulturozn.i Muzykologii
18130
15310
Biotechnologii
7688
5217
Biologii Roślin
21055
14637
Geogr. i Rozwoju Reg.
53167
24807
Klimatologii i Ochrony At. 17036
7045
Genetyki i Mikrobiologii
15076
13633
Nauk Geologicznych
59460
41467
Zoologicznego
36968
20387
Antropologii
5761
4338
Fizjologii Zwierząt**
325
325
Muzeum Przyrod.
10717
6273
Ogrodu Botanicznego
6039
4124
Nauk Społecznych
116875
94499
Prawa, Administracji
207402
151439
Austriacka
11583
8872
Centrum Brytyjskie
24785
21563
Studium Jęz. Obcych
18994
15537
CSNiE im.W.Brandta
7370
6563
PTL im.Czekanowskiego 44068
22132
Razem Bibl. Spec.
1609200 1180747

* dane z 2009 r. W Bibliotece trwa remont

Wpływy 2010

(stan na koniec roku 2010)
Opracowanie
wydaw.
wydaw. ciągłe
zb.spec. wydaw. zwarte wyda
zb.
zwarte
w.
specj.
tytuły
jedn.
centr. własn.
ciągł
ogółem
inwent.
wol.
e
wol.
wol.
wol. wol.
jedn.
333
123
365
178
711
158

4964
2377
13488
4977
10749
2420

3393
1105
344
310
519
14

207
0
174
116
1759
4

0
913
121
0
383
405

73
26
164
319
165
69

54
17
3
0
0
0

361
13
199
129
209
264
649
1598
384
147
135
469
323
152
92
154
390
307
37
357
991
97
0
274
88
1296
1642
86
4
62
44
2438
15259

14409
142
5656
10316
20649
12472
32605
33422
7250
3098
2893
5146
4701
1405
2164
6418
13526
7697
1440
17301
16501
1423
0
4411
1257
21960
55069
2592
93
981
746
20425
367143

211
0
313
5552
138
0
657
3096
16052
181
87
4
412
1415
307
0
14834
2294
3
692
80
0
0
33
658
416
894
119
3129
2476
61
1511
61310

26
399
25
0
0
219
0
0
534
1706
641
360
326
392
57
110
92
18
160
122
459
40
0
142
113
1011
0
0
0
435
0
0
9647

938
0
569
51
353
0
0
1455
0
58
0
0
0
0
0
0
124
0
0
37
16
0
0
0
0
809
3411
140
98
0
876
280
11037

413
54
81
66
96
113
0
752
148
90
55
86
111
22
7
63
176
23
19
85
218
4
0
90
27
396
688
255
0
6
7
160
5127

5
0
18
7
15
0
0
18
93
16
5
2
0
56
0
0
56
0
1
4
7
0
0
0
0
13
30
0
43
353
61
0
877
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** Biblioteka w likwidacji

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)
2010 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

8351

60
60
17
64
32
24
20
15
3
55
49
50
56
30
24
30
32
14
23
30
25
30
10
18
40
19
9
0
3
4
103
327
36

5500
3458
1671
5722
8792
4548
4223
1054
280
13250
9216
0

11513
83200
685
4075
15201
20368
8854
4589
2903
820
28811
15316
0

24302
16346
7707
7231
4133
1900
1750
5540
4541
3295
188
1398
9040
2350
2131
0
158
30
16542
84320
2022

18
15
8
12

3918
2896
247
418

1385

268468

zarejestr.
czytel.

23657
65960
19813
11220
7769
7930
750
2319
6497
8604
1000
6294
10135
3040
2350
0
846
320
19692
396954
4500

17282
27100
3622
4214
8593
3046
4406
4003
2713
196
5708
1684
0
23463
3346
22636
12154
901
2360
5327
982
2105
2940
148
7481
5964
1020
967
0
120
264
16875
16206
460

4830
3754
518
2112

3900
947
22
186

14850
1772
147
231

49864

225286

czyt.
42,5

wyp.
42,5

56
47,5

56
47,5

30
54
50
57
32
43,5
32
45
43
0
53
43,5
44
52
32,5
23
47

65
31
35
57
32
43,5
32
33
43
0
49
26
42
38
32,5
23
47

30
40
50
18
29
44
37
12
0
22
4
50
153
39

30
40
50
18
25
44
37
12
0
22
4
40
39
39

30
47
32
37
1501,5

30
47
32
37

,
* brak danych, w Bibliotece trwa remont
** Biblioteka w likwidacji

Liczba
etatów

Pow.
bibl.
w m2

wypoż.
wol.

521
1535
1893
385
3677
566
1124
895
364
75
2440
467
0
2061
1135
1833
1045
499
381
722
198
1203
836
244
472
817
922
470
16
369
33
5656
11190
765

807199

Liczba godzin
otwarcia
tygodniowo

1321

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
0
1
0
11
26
1

127
542
382
130
731
177
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
2899,5
127

3
2
1
1

166
84
60
275

131

11562,5
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Zestawienie wydatków w bibliotekach specjalistycznych [w PLN]

2010

Biblioteka
(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)

wyd.
zwarte

wyd.ciągłe

zbiory usługi
spec.

online*

oprawa

meble

komput.

inne**

1
2

Informacji Naukowej
Filologii Angielskiej

7552
82598

5350
16663

0
0

168
0

2236
0

0
0

0
3000

483
0

3
4

Filologii Germańskiej
Studiów Klasycznych

2355
9266

105
17278

52
0

0
953

2495
991

0
0

0
3453

366
3146

5
6

Filologii Polskiej
Filologii Romańskiej

33483
12039

6580
6683

0
0

546
0

500
0

1830
0

13250
0

6758
0

7
8

Filologii Słowiańskiej
Dziennikarstwa

22623
26952

12215
11662

174
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9 Niderlandystyczna
10 Astronomicznego

3141
11000

2428
60000

0
0

0
38000

0
0

0
0

0
0

0
0

11 Chemii
12 Fizyki

62337
26649

151118
73191

0
0

265351
161822

2745
841

0
0

11614
0

9245
0

13 Matematyki i Inform.***
14 Historycznego

0
35129

0
30929

0
249

0
1211

0
8975

0
0

0
4623

0
2141

15 Historii Sztuki
16 Pedagogiki

18672
45835

3166
6663

256
0

0
568

3660
6888

0
2318

2816
10500

0
5807

17 Psychologii
18 Archeologii

20844
17148

15430
6021

0
31

68778
442

4893
2994

840
0

0
2075

7214
0

19 Etnologii
20 Kulturozn. i Muzykologii

6892
16584

374
4522

0
1172

158
158

972
2997

0
0

0
0

0
1163

21 Biotechnologii
22 Biologia Roślin

22337
7470

16670
57636

0
0

20610
0

0
2123

0
0

0
0

0
262

23 Geogr. I Rozwoju Reg.
24 Klimatologii i Ochrony

12925
4240

32974
18035

0
0

16829
0

0
0

260
0

0
0

5848
15

25 Genetyki i Mikrobiologii
26 Nauk Geologicznych

8244
4051

37149
41096

0
2477

7273
0

0
2745

0
0

0
530

857
1016

27 Zoologicznego
28 Antropologii

36840
4427

28975
7130

380
0

0
0

1250
0

0
0

0
0

30000
0

29 Fizjologii Zwierząt****
30 Muzeum Przyrodn.

0
12198

0
13928

0
56

0
85

0
0

0
62000

0
0

0
1767

9100
78418
94945
140
0
8926
6217
7386
778963

1431
71343
94013
0
0
561
662
642
852623

0
1119
9982
0
0
0
0
2350
60756

0
0
0
0
0
05398
0
445
73091

0
0
38795
504
0
1940
0
122
93222

0
4517
28851
505
0
2066
0
0
112027

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 Czekanowskiego
Razem Bibl. Spec.

0
0
591
7300
0
101441
0
0
0
0
5667
0
4337
0
0
0
15442 691693
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Konsorcja: Elseviera, Springera, EBSCOhost, SCI Ex., CA, AChS, RSC, AIP/APS, System Virtua i in.
* B. Prawa 3923 $ + 5250 €
B. Geologii 13780$
** karty katalogowe, ekslibrisy, kody kreskowe, materiały biurowe, materiały do kserowania, transport,
delegacje, itp., *** brak danych, w Bibliotece trwa remont, **** Biblioteka w likwidacji

Streszczenia sprawozdań bibliotek specjalistycznych
2010
(część opisowa)
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
W 2010 r. w Bibliotece były zatrudnione 3 osoby na etatach : starszego kustosza
dyplomowanego, kustosza dydaktycznego i młodszego bibliotekarza. Z powodu braku miejsca
na nowe zakupy w okresie wakacyjnym rozrzedzono i przestawiono częściowo księgozbiór
główny wynosząc do piwnicy ok. 1.000 wol. wyselekcjonowanych książek (w zasadzie nie
wykorzystywanych na bieżąco). Wydatki na działalność Biblioteki zwiększyły się o ok. 2.000,zł (ok. 15%). Zwiększyła się liczba czytelników; z 497 do 521 osób (4,8%), o mniej więcej tyle
samo procent (4,4%) udostępniono więcej jednostek inwentarzowych (w 2009 – 27.576, w
2010 – 28.795). Do bazy publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego wpisano 101
formularzy (64% więcej). Opublikowano 2 artykuły i wydano 1 bibliografię.

Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej
W 2010 roku w działalności Biblioteki nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne.
Personel biblioteki liczy 6 osób na pełnym etacie (3 kustoszy, 1 bibliotekarz,
1 starszy bibliotekarz, 1 starszy magazynier).
Rok 2010 był jak zwykle pracowity dla Biblioteki. Wypożyczono 110300 wol.
Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o 913 vol. wydawnictw zwartych, 26 wol. czasopism ,
175 prac magisterskich.
Kontynuowano meliorację katalogów i selekcję księgozbioru. Wyselekcjonowano
882 dzieła ( 904 wol.)

Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej
W Bibliotece pracowały cztery osoby. Warunki lokalowe nie zmieniły się. W porównaniu do
roku ubiegłego zakupiono zdecydowanie mniej książek. Najwięcej wpływów książek
pochodziło z darów krajowych oraz z kupna zagranicznego, a najwięcej wpływów czasopism z
prenumeraty zagranicznej oraz z darów zagranicznych. Wszystkie kupowane książki, jak
również najbardziej przydatne dary przekazywane były do opracowania centralnego do
Biblioteki Uniwersyteckiej. Dalszemu spadkowi uległa ilość zamówień i wypożyczeń na
zewnątrz jak i do czytelni. Wyposażenie w sprzęt komputerowy pozostało na tym samym
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poziomie. Pracownicy mieli dostęp do Internetu na czterech komputerach, a studenci na
jednym. Przeprowadzono i zakończono selekcję skryptów. Przeznaczano do oprawy mocno
zniszczone, nierzadko trudne do odkupienia książki.

Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
W Bibliotece zatrudnione są dwie osoby na pełnych etatach. Sytuacja lokalowa uległa zmianie.
Od października zajęcia I – III roku Filologii Klasycznej i Kultury Śródziemnomorskiej oraz I –
II roku Filologii Indyjskiej zostały przeniesione do budynku przy ul. Komuny Paryskiej 21.

22

listopada przewieziono tam część księgozbioru
oraz oddelegowano pracownika Biblioteki do jego obsługi.
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. Otrzymano wspaniały dar 218
woluminów czasopism 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, ilość wykorzystywanych w
czytelni dzieł oraz 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
Stan zatrudnienia w Bibliotece w stosunku do lat uprzednich nie zmienił się. Do dyspozycji
Biblioteki pozostawało 6 pomieszczeń o łącznej powierzchni 731 m².
W 2010 roku w związku ze zmianami w Bibliotece Uniwersyteckiej nastąpiło przekazanie
bieżącego inwentarza do BIFP, co spowodowało zmiany w przydziale obowiązków i znaczne
spowolnienie prac na innych odcinkach. Wydatki na zbiory zmalały w stosunku do roku
ubiegłego o 26%, jednak udało się utrzymać liczbę wpływów na poziomie porównywalnym z
rokiem 2009. Utworzono ok. 5000 rekordów egzemplarza i kontynuowano wprowadzanie
rekordów zasobu. Odnotowano

wzrost odwiedzin w Czytelni przy jednoczesnym spadku

liczby udostępnionych zbiorów. Nadal malała liczba złożonych zamówień do Wypożyczalni i
wypożyczonych książek.

Biblioteka w ubiegłym roku otrzymała 5 nowych zestawów

komputerowych dla pracowników. Kontynuowano selekcję wydawnictw zwartych i ciągłych.
Przeprowadzono szkolenia studentów I roku i praktyki studenckie. Przyjęto jedną stażystkę.
Pracownicy uczestniczyli w konferencjach, przygotowywali wystawy i publikowali swoje prace.
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Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej
W roku

2010 w Bibliotece pracowały 4 osoby. Również

w tym roku – jak w dwóch

poprzednich – wiele działań było związanych z przygotowaniem pomieszczeń bibliotecznych
w nowo wyremontowanym

budynku Instytutu Filologii Romańskiej na ul. Nankiera i

przeprowadzką do niego z tymczasowej siedziby Instytutu przy ul. Komuny Paryskiej. Tak
więc prace w bieżącym roku koncentrowały się wokół selekcji czasopism, selekcji książek z
księgozbioru podręcznego

oraz przygotowaniu całego księgozbioru do przeniesienia do

dawnej siedziby. Dużym utrudnieniem było ponowne scalanie księgozbioru. Przez 2 lata
udostępniana była tylko jego część, poza tym w związku ze zmianą układu biblioteki w nowym
budynku (zmniejszyła się
francuskojęzyczną

jej powierzchnia)

i hiszpańskojęzyczną,

trzeba było scalić

zrezygnowano też

dwie czytelnie –

z osobnej wypożyczalni.

Bibliotekarki zmuszone były do łączenia (czasami wręcz w karkołomny sposób) księgozbiorów
różnojęzycznych, które wcześniej znajdowały się w osobnych pomieszczeniach. Warto tu
wspomnieć, że zmniejszoną powierzchnię magazynową rekompensują zamontowane w
magazynach regały jezdne. Oprócz spraw związanych z przeprowadzką, na bieżąco
prowadzone było gromadzenie

i opracowywanie

książek. Wpływ wydawnictw zwartych

utrzymały się na tym samym poziomie co w latach wcześniejszych. Dużo książek można było
kupić dzięki grantom pracowników naukowych oraz doktorantów. Opracowanie kartkowe
prowadzone było w Bibliotece, zaś opracowanie komputerowe przez Oddział Opracowania
Centralnego BU. Tak jak w latach ubiegłych – zauważalny był spadek liczby odwiedzin i
udostępnionych woluminów.

Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej
W Bibliotece są zatrudnione trzy osoby. Wszystkie mają wymagane wykształcenie. Całość
księgozbioru nadal mieści się w dwóch pomieszczeniach magazynowych. Dzięki ciągłym
pracom selekcyjnym udało się uzyskać niewielką ilość miejsca na nowe nabytki. Zbiory
gromadzone są drogą kupna, wymiany i darów. Wydatki na zakup nowych książek utrzymały
się mniej więcej na poziomie z ubiegłego roku. Książki zagraniczne sprowadzane są głównie
za pośrednictwem firmy Ars Polona, bardzo liczne były dary z Serbii. Przybyły 3 tytuły
czasopism. Informacje o nowościach zamieszczane są na stronie internetowej Biblioteki.
Wszystkie wpływy opracowywane są we własnym zakresie (także te pochodzące z wymiany
BU – wcześniej opracowywane centralnie). Spowolnieniu uległo opracowanie księgozbioru
slawistycznego, a to ze względu na liczne wpływy z Serbii i zakupy krajowe. Przeprowadzone
zostało skontrum czasopism. Liczba czytelników znowu uległa zmniejszeniu. Wiele osób
kończy naukę na licencjacie, nie było naboru na wieczorowe studia bohemistyczne a i na
studiach zaocznych jest mniej studentów. Spadła także liczba odwiedzin w czytelni.
Spowodowane jest to m.in. większą dostępnością Internetu (pracownia komputerowa) oraz
świadczonymi usługami ksero. Jak co roku przeprowadzone zostało szkolenie biblioteczne,
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zakończone m.in. testem ze znajomości transliteracji

Biblioteka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Biblioteka udostępnia zbiory czytelnikom 5 dni w tygodniu, od wtorku do soboty. Obecnie jej
księgozbiór to ponad 4 tys. woluminów ( w tym książki anglojęzyczne) Zatrudniona jest w niej
jedna osoba na stanowisku starszego bibliotekarza, w 36 godzinnym wymiarze pracy. 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.

W roku bieżącym zakupiono 399 woluminów, na które wydano niespełna 27

tys. zł. Na prenumeratę czasopism zagranicznych wydano prawie

12 tys. zł. Książki

zakupione zostały w hurtowni „Azymut” oraz Księgarni Kubicz. Księgozbiór Biblioteki
Dziennikarstwa włączony jest do centralnego opracowania- książki zostają wysłane do
Biblioteki Uniwersyteckiej gdzie opracowuje się je komputerowo. Od kwietnia 2010 Biblioteka
Główna nie prowadzi księgi inwentarzowej Biblioteki, wpisy dokonywane są na miejscu.
Zbiory Biblioteki udostępniane są w czytelni i wypożyczane na zewnątrz. Na razie, ze względu
na to iż księgozbiór jest wciąż niewielki, wypożycza się jednorazowo 5 książek na okres 3-ch
tygodni studentom, oraz

10 książek na okres 1-go 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 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 zostały przeprowadzone obowiązkowe
szkolenia biblioteczne (z wpisem do indeksu) dla studentów 1-go roku.

Biblioteka Niderlandystyczna (BN)
W BN są zatrudnione 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 kulturalnooświatowe dla studentów filologii niderlandzkiej i gości z zewnątrz, jej godziny otwarcia są z
tymi zajęciami bezpośrednio skorelowano i od nich zależne.
Od lat nierozwiązanymi problemami w BN pozostają ilościowy i jakościowy stan
komputeryzacji Biblioteki, obciążanie jej zajęciami dydaktycznymi, brak podstawowego
bezpieczeństwa zbiorów oraz szybko i systematycznie zmniejszająca się ilość miejsca na
rozszerzanie księgozbioru.
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WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
Biblioteka Instytutu Astronomicznego
W Bibliotece obsługa jest jednoosobowa. Liczba czytelników zarejestrowanych w tym roku
wynosi 75 osób. Księgozbiór całkowity to 21 217 wol. i udostępniany jest na miejscu (w
szczególności dotyczy to czasopism i literatury fachowej w języku obcym).
Zakup, gromadzenie i opracowanie księgozbioru odbywają się we własnym zakresie.
Jak co roku dla studentów I roku Astronomii prowadzone są szkolenia biblioteczne.
Z uwagi na ciągły przyrost liczby wydawnictw zwartych i ciągłych do Biblioteki zostały
zakupione szafy i księgozbiór został należycie zabezpieczony.
Największą satysfakcję sprawia poszukiwanie, dotarcie do źródeł i szybkie odpowiedzi na
pytania i potrzeby czytelników. W dobie dzisiejszej dotarcie do informacji jest prostsze, ale
dotarcie do źródła wiedzy i przekazanie czytelnikowi to zadanie bibliotekarza. I właśnie na tym
polega przyjemność i zadowolenie z pracy.

Biblioteka Instytutów Fizyki
W roku 2010 w Bibliotece pracowało 4 pracowników na 3 i ½ etatach.
Jedna osoba z zespołu ukończyła studia podyplomowe z zakresu
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej , tym samym uzyskała możliwość
awansowania na wyższe stanowisko. Warunki lokalowe są niezmienne. Liczba miejsc w
czytelni wystarczająca. Liczba stanowisk komputerowych w czytelni zdecydowanie za
mała.

Od

wielu lat

Biblioteka organizuje

Wystawy Książek

z

zakresu

fizyki i nauk

pokrewnych. Firma ABE-Marketing zaprezentowała w kwietniu pracownikom Instytutów
swoje zasoby.
Wydatki na zakupy wydawnictw zwartych w 2010 roku utrzymywały się na tym samym
poziomie co w roku poprzednim. Wydatki na wydawnictwa ciągłe uległy obniżeniu.
Większość prenumerowanych przez Bibliotekę wydawnictw ciągłych została włączona do
Wirtualnej Biblioteki Nauki,
Szkolnictwa

programowi finansowanemu przez Ministerstwo Nauki i

Wyższego. Dzięki

temu uzyskano miejsce

dotychczasowy dostęp do zasobów elektronicznych
17 maja w

magazynie

wydawnictw

zwartych

w magazynie

utrzymując

czasopism z zakresu fizyki.

odpadła części sufitu na szczęście pod

nieobecność pracowników.
W obliczu zagrożenia powodzią, 21 maja nastąpiło ewakuowanie całości księgozbioru
z magazynów na wyższe piętro do czytelni i pomieszczeń obok.

Pracownicy naukowi,

doktoranci i studenci uczestniczący w akcji w ciągu 6 godzin dokonali zabezpieczenia
dobra kulturowego.
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Z tego też powodu zaplanowane wcześniej skontrum księgozbioru zostało odłożone na
rok 2011. W dniach 24 i 25 czerwca wszystkie złożone w czytelni wydawnictwa zostały
przeniesione do magazynów. Przez okres wakacji personel Biblioteki przy pomocy jednego
praktykanta

dwóch

wolontariuszy

ułożył, według

ustalonego

schematu,

całość

ewakuowanego księgozbioru.
Biblioteka posiada oprócz tradycyjnych katalogów odpowiednik elektroniczny.
Baza książek i czasopism obejmuje cały księgozbiór i jest na bieżąco uzupełniana.
Biblioteka posiada własną stronę internetową w języku polskim i angielskim.

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
W Bibliotece jest zatrudnionych pięć osób w pełnym wymiarze godzin, pracujących w systemie
dwuzmianowym. Biblioteka jest czynna dla czytelników od poniedziałku do piątku w godz.:918.
Rok 2010 był nietypowy jeśli chodzi o funkcjonowanie Biblioteki, bowiem Biblioteka była
czynna od stycznia do końca sierpnia. W tym okresie prace przebiegały normalnym trybem,
tzn. kupno, gromadzenie, opracowanie oraz udostępnianie utrzymało się na stałym poziomie.
Frekwencja czytelnicza do końca sierpnia wyniosła: ok. 2000 osób.
We wrześniu 2010 rozpoczął się remont Instytutu Matematycznego, którego celem była
wymiana wszystkich okien w elewacji północnej budynku oraz remont samej elewacji.
Z uwagi na fakt, że była to ogromna inwestycja, nie udało się uniknąć różnych
niesprzyjających okoliczności, które miały wpływ na kilkakrotnie przesuwany termin otwarcia
Biblioteki. Np. pomimo profesjonalnych zabezpieczeń, w wyniku ulewnych opadów na
przełomie września i października Biblioteka została zalana, w związku z czym należy
wymienić część zniszczonej podłogi. Księgozbiór (szczelnie zabezpieczony folią) nie ucierpiał
z powodu zalania. Z uwagi na zabezpieczenia księgozbioru przed zniszczeniem oraz
odbywające się prace remontowe Biblioteka nie była czynna dla czytelników, a w tym czasie w
Bibliotece wykonywane były przez bibliotekarzy takie prace, które nie narażały zbiorów na
zanieczyszczenie czy zniszczenie, a czynników szkodliwych dla książek i czasopism było i
nadal jest sporo: wilgoć, niska temperatura, duże zapylenie. Niemożliwe zaś było
udostępnianie (ze względu na zabezpieczenie księgozbioru) oraz wykonywanie prac
wymagających użycia komputera i dostępu do sieci. Pracę utrudniała również temperatura
panująca wewnątrz Biblioteki: 13-15ºC. Niestety remont trwa nadal, a prawdopodobny termin
zakończenia prac w Bibliotece podany przez Wykonawcę wypada pod koniec stycznia 2011r.
W okresie sprawozdawczym 2010 wszystkie książki zakupione do Biblioteki zostały
opracowane elektronicznie na miejscu. W chwili obecnej (remont) trudno podać dokładną

100

liczbę rekordów bibliograficznych, KHW oraz rekordów egzemplarza powstałych na miejscu w
Bibliotece

(oprócz

bieżących

zakupów

opracowywano

księgozbiór

retrospektywnie).

Opracowanie czasopism odbywało się bez pośrednictwa BU. Kontynuowano dopisy do
elektronicznego katalogu czasopism (zamieszczonego na stronie IM) bieżących wpływów
wydawnictw ciągłych. Biblioteka nadal prowadzi własną wymianę czasopism, dzięki której
otrzymuje 21 tytułów wydawnictw zagranicznych.
Przez cały rok Biblioteka wysyłała do oprawy introligatorskiej czasopisma i książki.
W sumie oprawiono ponad 100 woluminów czasopism oraz kilkanaście książek.
Pod koniec roku w wyniku zorganizowanego przez Bibliotekę przetargu na dostawę czasopism
zagranicznych podpisano umowę na dostawę w 2011 roku 62 tytułów naukowych.
W grudniu zakupiono do Biblioteki system zabezpieczający księgozbiór przed kradzieżą. Jest
to system hybrydowy funkcjonujący w oparciu o dwie technologie: elektromagnetyczną i
wykorzystującą właściwości fal radiowych, dzięki czemu nie tylko chroni zbiory, ale także
pozwala go kontrolować. System EM/RFID jest kompatybilny z systemem VIRTUA i łączy się z
nią za pomocą stosownego protokołu pozwalając na identyfikację obiektów (książek,
czasopism).

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH
Biblioteka Instytutu Historycznego
W Bibliotece zatrudnionych jest osiem osób, pracujących w systemie dwuzmianowym w godz.
900 – 1800. Dyżury pełnione są także w soboty i niedziele.
W 2010 roku po urlopie macierzyńskim powróciła do pracy mgr Patrycja Wiedemann.
Biblioteka samodzielnie kupuje i opracowuje zbiory. Liczba nabytków została utrzymana na
poziomie podobnym do lat ubiegłych (około 185 woluminów miesięcznie). W 2010 r.
księgozbiór BIH powiększył się o bardzo cenny dar z holenderskiego wydawnictwa Brill –
otrzymano 61 woluminów.
Wpływy są opracowywane na bieżąco, informacja o nowościach ukazuje się na internetowej
stronie domowej BIH. W 2010 r. ponownie odnotowano nieznaczny spadek liczby dzieł
udostępnionych w czytelni i wypożyczonych na zewnątrz.
W 2010 r. Biblioteka Instytutu Historycznego korzystając z pomocy dokumentalisty z Biura
Kanclerza
archiwum

UWr.
biblioteczne.

uporządkowała
Materiały

według

zostały

Instrukcji

posegregowane

Kancelaryjnej
tematycznie

i

UWr.
opisane,

niewykorzystywaną w bieżącej pracy część przekazano Archiwum Uniwersyteckiemu, część
przeznaczono do selekcji zgodnie z przepisami. Czytelnicy Biblioteki IH uzyskali dostęp do 4
komputerów podłączonych do Internetu (obecnie mają do dyspozycji 6 stanowisk). Bardzo
trudną sytuację lokalową (termin remontu pozostaje nadal nieznany) doraźnie rozwiązują
selekcje księgozbioru i przesunięcia ciągów sygnaturowych. Dzięki skrupulatnej akcji
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odzyskiwania wypożyczonych przed laty książek odzyskano 279 woluminów (w odpowiedzi na
198 wysłanych urgensów).
W czerwcu 2010 r. pracownica Biblioteki IH mgr Agnieszka Jarych ukończyła Podyplomowe
Studia Kwalifikacyjne Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki
Biblioteka zajmuje pomieszczenia na parterze budynku przy ul. Szewskiej 36.
Duże utrudnienie w obsłudze czytelników stanowi ruchliwy główny korytarz wejściowy do
budynku, dzielący Bibliotekę na dwie odrębne części. Obecne warunki udostępniania
księgozbioru licznym czytelnikom, w niemałej ilości także spoza Instytutu, spoza Wrocławia i z
zagranicy, sprawiają, iż znaczna ilość czasu przeznaczana jest na bezpośrednią obsługę
czytelników, na pomoc w kwerendach, pracach bibliograficznych oraz udzielanie informacji. W
roku 2010 w porównaniu z poprzednim rokiem ilość czytelników utrzymuje się na podobnym
poziomie. Natomiast zmniejszyła się liczba zamówień oraz ilość 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. Nowym zjawiskiem jest czytanie wybranej literatury przez dłuższy okres czasu
w czytelni. W związku z licznymi publikacjami pracowników Instytutu prowadzona jest szeroka
wymiana z rozmaitymi instytucjami w kraju i zagranicą. Jesienią 2010 r. duży dar

(630

woluminów) Biblioteka otrzymała od światowej sławy muzykologa niemieckiego prof.
Reinholda Brinkmanna.
Do końca roku zrobiono wstępne zestawienie otrzymanych publikacji.

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 multimedialnej 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.
Pomimo nieznacznego spadku liczby czytelników wzrosła liczba wypożyczeń. W bieżącym
roku przeprowadzono niezaplanowaną selekcję księgozbioru głównego i księgozbioru
skryptów oraz niezaplanowane skontrum księgozbioru czytelni. Kontynuowano retrokonwersję
zbiorów. Obecnie 100% czasopism i 96% książek posiada rekordy w bazie danych. W czasie
wakacji odbył się kompleksowy remont czytelni, wypożyczalni i pokoju opracowań, co bardzo
poprawiło warunki pracy zarówno czytelników, jak i bibliotekarzy.
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Biblioteka Instytutu Psychologii
W Bibliotece zatrudnione są 4 osoby na pełnych etatach oraz 2. osoby (studentki) na umowę
zlecenie; ich zakres obowiązków stale się zwiększa, konieczne są jeszcze dwa etaty. 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. Obecnie około 79 % księgozbioru wydawnictw zwartych znajduje się w bazie
komputerowej systemu Virtua. Istnieje często odwiedzana strona internetowa Biblioteki, w
ciągu roku zanotowano ok. 31.438 odsłon. Na witrynie Biblioteki prezentujemy godziny
otwarcia,

ogłoszenia, aktualizowaną na bieżąco listę czasopism wraz z zasobami, nowe

nabytki w postaci skanów okładek z opisem katalogowym oraz mamy odesłanie do Bazy
Publikacji Pracowników UWr., w której tworzeniu współuczestniczą pracownicy Biblioteki.

Biblioteka Instytutu Archeologii
W roku sprawozdawczym w Bibliotece zatrudnione były dwie osoby.
Była ona czynna 32,5 godziny w tygodniu. W Bibliotece wykonywano wszystkie czynności
biblioteczne. Książkowe wpływy bieżące były katalogowane w systemie VIRTUA przez
pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej, natomiast

w Bibliotece Instytutu Archeologii

tworzone były rekordy egzemplarzy książek. W stałym użytkowaniu Biblioteka posiadała 4
komputery, w tym dwa ze skanerami dla czytelników. Dzięki bezpośredniemu połączeniu
czytelni z Pracownią Komputerową cztery razy w tygodniu czytelnicy Biblioteki mogli także
skorzystać z komputerów w niej umieszczonych. 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 od 01.01.2007 r. 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 już w siedmiu pokojach pracowników naukowych, a tylko
niewielka jego część znajduje się w pomieszczeniu należącym do Biblioteki. Z powodu
trudności lokalowych poszczególne tytuły publikacji kupowane są najczęściej w pojedynczych
egzemplarzach, co często uniemożliwia wypożyczanie ich na dłuższe terminy. Z tego samego
powodu zostało ograniczone kupno książek.
Do Biblioteki należy czytelnia, w której znajdują się katalogi. Jest ona oddzielnym
pomieszczeniem, nad którym bibliotekarz nie może mieć nadzoru. Wynikiem tego jest
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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.
W roku sprawozdawczym kontynuowano wymianę z 51 instytucjami naukowymi w Polsce i 26
za granicą.
Obecnie Biblioteka posiada ponad 12600 opracowanych wydawnictw zwartych i ponad 4.700
woluminów wydawnictw ciągłych. Są to pozycje ściśle związane tematycznie z naukami
etnologicznymi oraz dyscyplinami pokrewnymi.

Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii
Od października 2010 r. w Bibliotece nastąpiła zmiana na kierowniczym stanowisku. Po
odejściu na emeryturę mgr Jacka Abramowicza, funkcję kierownika Biblioteki przejęła mgr
Monika Janowiak – Janik. Ze względu na powyższe zmiany osobowe przeprowadzono we
wrześniu skontrum wszystkich zbiorów bibliotecznych. Wnioski Komisji Skontrowej zostały
przyjęte przez Dyrekcję BU i Rektora UWr w grudniu br.
W lutym Biblioteka otrzymała w darze od wybitnego muzykologa niemieckiego prof. Reinholda
Brinkmanna

część

jego

prywatnego

księgozbioru.

Dar

zawiera

przede

wszystkim

specjalistyczne prace muzykologiczne, podręczniki z zakresu muzykologii historycznej i
systematycznej, wydawnictwa leksykograficzne, nuty oraz czasopisma. Jest to już trzeci
prywatny (po prof. J.M. Chomińskim i prof. Gerhardzie Crollu z Salzburga) specjalistyczny
księgozbiór pozyskany przez wrocławską muzykologię dla Biblioteki.

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Biblioteka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
Lokal Biblioteki nie zmienił się, jedna osoba przeszła na emeryturę, na jej miejsce przyjęto
nowego pracownika.
Zmniejszyła się ilość osób korzystających z usług Biblioteki, co jest spowodowane spadkiem
liczby studentów oraz większym zapotrzebowaniem użytkowników na materiały dydaktyczne i
naukowe w formie elektronicznej.
Gromadzenie zbiorów opierało się głównie na kupnie i darach. Ogólnie wydatki na potrzeby
Biblioteki wzrosły niemal o połowę ubiegłorocznej sumy. Największy wpływ na ten wzrost
miało rozliczenie kwoty przewidzianej na udział Instytutu w konsorcjum. Zwiększyły się koszty
zakupu wydawnictw ciągłych oraz wydatki na wyposażenie i bieżącą działalność biblioteki.
Niezbędne zakupy literatury naukowej finansowane były głównie z funduszu badań
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statutowych i tu odnotowano wzrost wydatków ok. 10%.
Z powodu braku miejsca na nowe nabytki przystąpiono do gruntownej selekcji zbiorów:
zdublowanych

kompletów czasopism,

zdezaktualizowanych,

przestarzałych

wieloegzemplarzowych

podręczników

wydawnictw

z

drugiej

i

skryptów
połowy

XX

oraz
w.

Zakończenie selekcji przewidziane jest w przyszłym roku.
Kierownik Biblioteki ukończyła studia podyplomowe z zakresu informacji naukowej na
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz odbyła miesięczną praktykę specjalistyczną na Politechnice
Wrocławskiej i Uniwersytecie Ekonomicznym. Jedna pracownica od czerwca szkoli się w
Oddziale Opracowania Rzeczowego BU w zakresie katalogowania przedmiotowego, a nowy
pracownik uczestniczył w kursie specjalistycznym Czasopisma elektroniczne na Politechnice
Wrocławskiej.

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 formalnomerytoryczny jest sprawowany przez Kierownika Biblioteki Instytutu Geografii i Rozwoju
Regionalnego. W roku sprawozdawczym zanotowano bardzo zbliżoną liczbę wypożyczeń na
zewnątrz jak również liczbę odwiedzin w czytelni do roku poprzedniego. 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. Biblioteka była czynna przez cały rok w pełnym wymiarze godzin,
również w okresie wakacyjnym. Kwota przyznana przez Dyrekcję Instytutu zaspokoiła w pełni
potrzeby Biblioteki ING. Za zaoszczędzone z roku 2009 pieniądze zakupiono nowy komputer i
trzy monitory do czytelni. Ponadto zakupiono tak jak w latach poprzednich dostępy online do
baz czasopism zagranicznych; GeoRef i GeoScience. Kontynuowano wymianę publikacji z
innymi bibliotekami geologicznymi w kraju i prowadzono wypożyczalnię międzybiblioteczną.
80% bieżących nabytków wydawnictw zwartych oddano do komputerowego opracowania w
BU. Nieznacznie zmniejszyła się liczba zarejestrowanych czytelników, ale do czytelni
udostępniono więcej jednostek map. Zamówienia do czytelni i wypożyczalni były realizowane
na bieżąco.
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WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
Biblioteka Instytutu Biologii Roślin
Biblioteka w 2010 roku pracuje na dwie zmiany. W roku akademickim otwarta jest w wybrane
soboty. Gromadzenie wydawnictw zwartych i ciągłych odbywa się drogą zakupu krajowego
oraz zagranicznego. Środki przeznaczone na te cele są wystarczające. Zauważono spadek
czytelnictwa co można tłumaczyć szeroką ofertą wydawniczą dostępną w Internecie, co dla
studentów jest zdecydowanie wygodniejsze. Dzięki szybkiemu i sprawnemu sprzętowi
komputerowemu dostępnemu dla potrzeb pracowników w łatwy i szybki sposób można
wykonywać najbardziej pilne prace usprawniające funkcjonowanie Biblioteki. Szczególnie
dotyczy

to

poszerzaniu

bazy

publikacji

naukowych

pracowników

Uniwersytetu

Wrocławskiego, zarówno publikacji bieżących jak i dawniejszych. Wypełnione arkusze online
są przesyłane do Biblioteki Uniwersyteckiej.
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 2010 roku Biblioteka zatrudniała trzech pracowników na dwóch etatach ( jedna osoba na
pełnym etacie i dwie na połowach etatu)
Potrzebny jest jeszcze jeden etat dla sprawniejszego funkcjonowania Biblioteki, ze względu na
rozmieszczenie agend na trzech piętrach.

W razie nieobecności jednego z pracowników

(załatwianie spraw służbowych w Bibliotece Uniwersyteckiej i Gmachu Głównym, zwolnienie
lekarskie czy urlop) utrudniony jest dostęp do czytelni lub wypożyczalni, co zakłóca
prawidłową pracę.
Warunki lokalowe są dobre. Jest miejsce na nowe nabytki i rozwój księgozbioru.
Finanse, przeznaczone na zakup książek i czasopism są niewystarczające, dlatego nie zostały
zrealizowane zamówienia pracowników i studentów.
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 skanerów.

Biblioteka Instytutu Zoologicznego
Nie dostarczono streszczenia
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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 wspólnym
pomieszczeniu. Od 2007 roku wydawnictwa zwarte objęte są opracowaniem centralnym.
Wydawnictwa ciągłe opracowywane są we własnym zakresie. Z przedstawionych danych
dotyczących działalności bibliotecznej wynika, że wpływy wydawnictw zwartych nieznacznie
wzrosły, a wpływy z wydawnictw ciągłych pozostały na poziomie z lat ubiegłych. Wydatki na
czasopisma

nieznacznie

wzrosły.

W

roku

sprawozdawczym

liczba

wypożyczonych

nieznacznie zmalała. Liczba zarejestrowanych czytelników wzrosła o 20 osób. W roku
sprawozdawczym godziny otwarcia biblioteki nie uległy zmianie, zgodnie z oczekiwaniami
czytelników.

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 2010 roku księgozbiór Biblioteki nie zwiększył swoich zasobów.
Kierownictwo Zakładu planuje likwidację Biblioteki.
Księgozbiór jest udostępniany tylko studentom i pracownikom Zakładu Fizjologii Zwierząt.
Udostępnianie zbiorów odbywa się w godzinach pracy pracowników Zakładu.

Biblioteka Muzeum Przyrodniczego
W roku sprawozdawczym zaczął się tak długo wyczekiwany remont Biblioteki.

Zmieniona

została lokalizacja Biblioteki z Sienkiewicza 21 na Sienkiewicza 5. Pierwotna lokalizacja była
niemożliwa.

Okazało się, że stropy pod magazyn biblioteczny były za słabe.

Jedynym

możliwym miejscem gdzie mógł zostać zlokalizowany księgozbiór liczący już prawie 19.000
wol., był budynek Herbarium, należący do Muzeum Przyrodniczego.
Zakupiono nowe, kompaktowe regały biblioteczne, które zostały już zamontowane w piwnicy
budynku Herbarium przy ul. Sienkiewicza 5.
Mimo trwającego pół roku remontu w okresie sprawozdawczym nastąpił wyraźny wzrost usług
informacyjnych udzielanych przez bibliotekarza.

Biblioteka Ogrodu Botanicznego
Biblioteka w 2010 roku otwarta jest dla czytelników we wtorki, środy w godzinach od 10 do 12.
Pomieszczenia czytelni i magazynu Biblioteki pozostają bez zmian i są wystarczające. Środki
finansowe potrzebne na zakup zbiorów są wystarczające i zakupy
odbywają się bezproblemowo. Gromadzenie wydawnictw zwartych odbywa się drogą zakupu
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krajowego oraz zagranicznego. Dużym ułatwieniem jest nakreślenie przez pracowników profilu
potrzebnych im publikacji, co powoduje, że zakupy odbywają się za wspólnym porozumieniem
i są trafione. Biblioteka Uniwersytecka uczestniczy w imporcie czasopism zagranicznych.
Prenumerata czasopism krajowych na życzenie pracownika zwiększyła się o jedno
czasopismo w porównaniu z latami ubiegłymi. Liczba wypożyczeń zbiorów pracownikom
Ogrodu Botanicznego uległa zwiększeniu. Dużym zainteresowaniem cieszy się również
możliwość korzystania z księgozbioru

w czytelni, głównie przez studentów Uniwersytetu

Przyrodniczego i Uniwersytetu Wrocławskiego. W okresie zimowym duża część pracowników
ogrodowych chętnie przegląda najnowszą prasę specjalistyczną. Biblioteka nie jest
skomputeryzowana. 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 centralnego katalogu kartkowego czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej.

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII
Biblioteka Wydziału Biotechnologii
W roku 2010 rozpoczęły się oczekiwane przez pracowników prace ziemne przy budowie
nowego

budynku

Wydziału

Biotechnologii. Znajdzie

tam również miejsce

Biblioteka

Wydziału. Biblioteka nowoczesna, z cennym aktualnym zbiorem książek oraz z długoletnim
zbiorem czasopism. Temu celowi podporządkowane są od kilku lat zakupy książek oraz
prenumerata w kontynuacji

czasopism

Nature

i

Science.

Książki znajdują się w

Bibliotece jak i w Zakładach Wydziału, ponieważ częściowo kupowane są z badań własnych.
Zakupy nowości wydawniczych będą kontynuowane w latach następnych co pozwoli
uaktualnić zbiór książek. Bardzo cenna od lat jest współpraca z Biblioteką Uniwersytecką
dzięki której otrzymaliśmy już prawie 500 wol.

Methods In Enzymology oraz

80 wol.

Annual Review of Biochemistry. Wielkim zainteresowaniem studentów cieszy się dostęp
do Internetu , zarówno w Bibliotece jak i w sali dydaktycznej - jako prawie nieograniczony
dostęp do materiałów naukowych i dydaktycznych.

Niestety odbywa się to kosztem

korzystania i wypożyczeń ze zbiorów bibliotecznych. Na bieżąco prowadzone są prace tj.
zakupy, opracowanie zbiorów, wspólnie z Biblioteką Uniwersytecką, udostępnianie zbiorów.
Uzupełniony

został

katalog

czasopism,

zbierane są

publikacje do kolejnego tomu.

Współpraca z pracownikami Wydziału układa się bardo dobrze.

WYDZIAŁ CHEMII
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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. W roku sprawozdawczym współpracowała z 54 bibliotekami w
Polsce. Z 30 bibliotek przysłano 73 zamówienia głównie na czasopisma, dlatego wykonano
539 stron ksero, pdf lub skanów, do 24 bibliotek wysłano 37 kwerend.
80 % wydatków na zakup książek w 2010 roku stanowią książki importowane zakupione z
grantów krajowych i europejskich.
Bieżące wpływy (353 wol.) zostały opracowane tradycyjnie i komputerowo w systemie VIRTUA
przez pracowników Biblioteki Wydziału Chemii.
Koszty prenumeraty czasopism zmalały o 58 % w stosunku do roku ubiegłego, ponieważ
dostęp online do czasopism zagranicznych został wykupiony przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Wydział Chemii kontynuował uczestnictwo w konsorcjach Chemical
Abstracts na platformie Sci-Findera , American Chemical Society, Royal Society of Chemistry,
Nature Chemistry. We wrześniu 2010 przeprowadzono skontrum wydawnictw zwartych. 22
czerwca na Wydziale Chemii zorganizowano prezentację anglojęzycznych podręczników
akademickich z bogatą ofertą pomocy dydaktycznych przeprowadzoną przez przedstawiciela
firmy Jacek Lewinson Publisher.

Równolegle z pokazem firma Kubicz zorganizowała wystawę podręczników omawianych
na prezentacji i nowości znanych wydawnictw zagranicznych. Impreza cieszyła się dużym
zainteresowaniem. Biblioteka nadal współpracuje z firmą ABE Marketing. Co dwa miesiące
przygotowywana jest

ekspozycja książek zagranicznych będących w ofercie katalogowej.

Pracownicy naukowi przed zakupem książek mają możliwość ich obejrzenia. W związku z
rozpoczętą budową Wydziału Biotechnologii i remontem holu

konieczne było zwolnienie

magazynów i przeniesienie ogromnej ilości (250 półek) czasopism do nowych pomieszczeń.
Wiązało się to z dobrze zaplanowaną logistyką i ogromnym nakładem pracy personelu
Biblioteki.
Przełożono oraz zmodyfikowano 1200 rekordów za lata 1996-2000
pracowników Wydziału Chemii z bazy wydziałowej do

publikacji naukowych

Bazy Bibliografii Publikacji

Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego.
Obecnie w bazie Biblioteki Uniwersyteckiej znajduje się ok. 4500 opisów prac pracowników
Wydziału Chemii za lata 1994-2009.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
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Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych (BWNS)
W

roku sprawozdawczym stan etatowy Biblioteki

nie zmienił się

i

wynosił 11 etatów.

Warunki lokalowe również nie uległy zmianie i są zadowalające. Odnotowano wyraźny wzrost
wydatków na zakup wydawnictw zwartych. Znaczna część tych środków pochodzi z grantów i
projektów badawczych realizowanych na naszym wydziale. Udział tych środków w budżecie
Biblioteki systematycznie rośnie. W ślad za tym odnotowujemy wyraźny wzrost

włączonych

do księgozbioru woluminów wydawnictw zwartych. Ponadto, prowadzimy stałą wymianę z
wieloma

ośrodkami

naukowymi.

Dzięki

współpracy

z

Polskim

Instytutem

Spraw

Międzynarodowych wprowadziliśmy do zbiorów dwa nowe tytuły czasopism otrzymywane w
ramach wymiany. Po wejściu w życie Komunikatu Rektora z dn. 23 lutego 2010 r. w sprawie
szczegółowej ewidencji wpływów, cały ciężar opracowania zbiorów przeszedł na zespół
biblioteki. Wymusiło to zmianę organizacji pracy zespołu. W dalszym ciągu korzystamy z
pomocy Sekcji Centralnego Opracowania dla Bibliotek Specjalistycznych

BU w zakresie

tworzenia rekordu bibliograficznego. Kontynuowane są prace nad napełnianiem

bazy

elektronicznej w ciągłych. Jak co roku systematycznie prowadzona jest selekcja księgozbioru.
W okresie letnim prowadzone było skontrum czasopism byłej biblioteki Politologii. Było to
pierwsze skontrum tej grupy zbiorów od czasu jej powstania. Udostępnianie zbiorów zarówno
w czytelni jak i w wypożyczalni utrzymuje się na poziomie podobnym jak w latach ubiegłych.
Zamówienia komputerowe stanowią obecnie ponad 90 % ogólnej liczby złożonych rewersów.
Wzorem lat ubiegłych przeszkolono studentów pierwszych lat wszystkich kierunków studiów
stacjonarnych.

Szkoleniem

bibliotecznym objęto również studentów pierwszego roku

Dyplomacji europejskiej. W ramach tygodnia „OPEN ACCESS WEEK” zorganizowano wykład
dla zainteresowanych pt. Otwarty dostęp do wiedzy naukowej – idea i perspektywy. Pod
koniec roku zostało podpisane porozumienie o utworzeniu Biblioteki Cyfrowej Wydziału Nauk
Społecznych. Porozumienie to zapoczątkowało proces tworzenia kolekcji specjalistycznej,
która będzie gromadzić
artykułów naukowych

cyfrowe kopie wybranych podręczników, monografii, czasopism i

z dziedziny nauk społecznych oraz dorobek naukowy pracowników

Wydziału.

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Biblioteka posiadała 26 etatów, jednak zwolnienia lekarskie (łącznie 425 dni roboczych) i urlop
macierzyński (104) utrudniały pracę w 2010 r. Dodatkową uciążliwością było udzielanie
pracownikom ekwiwalentów za pracę w soboty i niedziele (w soboty pracowało 10 osób, w
niedzielę – 3). Ponownie najtrudniejszymym dniem był poniedziałek, ponieważ bibliotekarze
pracujący w niedzielę odbierali wówczas dzień wolny.
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Władze Wydziału mocno angażowały się w rozwój Biblioteki, doceniając jej rolę. Również
bibliotekarze podejmowali wiele starań o sprawy Wydziału (np. B. Górna, T. Juchniewicz).
Biblioteka otrzymała swojego patrona, którym został prof. Kazimierz Orzechowski, jej
założyciel. Doceniono również zasługi profesora – Jana Kosika, którego imieniem została
nazwana czytelnia główna. Z tej okazji zorganizowano wystawę „… jedno życie a tak wiele
dokonań. Jan Kosik 1919-2008”.
Czytelnię Czasopism Bieżących zmniejszono o 40 miejsc (80,5 m2) związku z potrzebą
uruchomienia pracowni komputerowej dla studentów.
Środki na wydatki Biblioteki pochodziły z budżetu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
oraz ze środków wypracowanych przez Wydział (m.in. Biblioteka wpłaciła do Kasy Kwestury
za usługi kserograficzne i komputerowe 24.133 zł, a za kary związane z niedotrzymanie
terminu zwrotów książek – 5.915 zł.
Biblioteka kontynuowała prenumeratę 4 baz zagranicznych (ABI/Proquest, SourceOECD,
Westlaw International, HeinOnline) oraz 6 baz polskich (LEGALIS,LEX, LEXPOLONICA,
InforLex Ekspert, Bibliografia Prawnicza, Ibuk). Część z nich kupowano wspólnie z innymi
jednostkami Uniwersytetu Wrocławskiego w celu obniżenia kosztów. Ponadto czytelnicy mieli
możność zapoznania się z wieloma dostępami tekstowymi, zarówno do baz polskich jak i
zagranicznych. Na uwagę zasługiwał czteromiesięczny dostęp próbny do niemieckojęzycznej
prawniczej bazy Beck online.
Sukcesywnie rozwijała się Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, w której
umieszczono już 744 pozycji, w znacznej większości wydanych w latach 2009-2010.
Bibliotekarze podnosili swoje kwalifikacje: dwie osoby podjęły studia podyplomowe w
Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Inne dwie bibliotekarki były na
miesięcznych praktykach zawodowych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego i
Bibliotece Głównej Politechniki Wrocławskiej. Jedna z osób ponad dwa tygodnie była na
praktyce w Bibliotece Uniwersyteckiej. Jeden z pracowników był na praktyce w ramach
programu LLP Erasmus w Wilnie.
Dwie pracownice wzięły udział w konferencji Między hybrydą a cyfrą zorganizowanej przez
Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich (1 referat).

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE I POZAWYDZIAŁOWE
Centrum Brytyjskie
W roku 2010 w Centrum Brytyjskim zajmowano się głównie edukacją związaną z językiem
angielskim. Przede wszystkim wyjątkowo dużym zainteresowaniem szkół cieszyły się w tym
roku lekcje biblioteczne, których przeprowadzono w tym roku rekordową ilość. Wiązało się to z
rozpoczętą akcją promocyjną, wydrukowaniem własnego plakatu i rozmieszczeniem kopii w
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wielu szkołach podstawowych, przedszkolach oraz liceach. Z plakatem łączy się kolejna
aktywność Centrum, jaką jest zorganizowany w roku 2010 cykl warsztatów dla rodziców dzieci
w wieku 2-9 lat, które to warsztaty mają za zadanie pomagać im w nauce dzieci. Szkoleniu,
prowadzonym przez studentkę anglistyki Uniwersytetu Wrocławskiego, towarzyszą podarunki
dla dzieci oraz integracyjne gry i zabawy. Osoba prowadząca warsztaty została też dzięki
pracownikom Centrum wysłana na kurs prowadzony przez British Council, przygotowujący do
prowadzenia warsztatów. Kontynuowane jest również prowadzenie bloga internetowego,
rozpoczęte w zeszłym roku. Dzięki wyjątkowo hojnym w tym roku darczyńcom Centrum
weszło w posiadanie dość dużej kolekcji kryminałów oraz filmów DVD. Wciąż jednak nie
rozwiązana pozostała kwestia spożytkowania środków z British Council, więc i rok 2010 nie
przyniósł żadnych zakupów. W lutym można było u nas również obejrzeć wystawę
zatytułowaną Alter Ego, dotyczącą młodych ludzi oraz ich spojrzenia na odmienności
kulturowe.
W minionym roku zmienił się również skład osobowy Biblioteki: jest obecnie czworo
pracowników, z czego dwoje zatrudnionych jest na pół etatu, a pozostałe osoby w pełnym
wymiarze godzin.

Biblioteka Austriacka
W roku 2010 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 otrzymała z rąk Konsula Generalnego
Austrii, Christophe Ceska Złoty Krzyż Zasługi na Rzecz Republiki Austrii, przyznany w 2009 r.
przez Prezydenta Austrii dra Heinza Fischera. Bardzo ważnym wydarzeniem była konferencja
naukowa pt. Literatura austriacka w Polsce w latach 1980 – 2010, w której D. Żminkowska
wystąpiła z referatem pt. Recepcja

austriackiej literatury dla dzieci i młodzieży w Polsce.

Organizatorami konferencji były następujące instytucje: Instytut Filologii Germańskiej we
Wrocławiu, Wydział Filologiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu oraz
Biblioteka Austriacka we Wrocławiu. Biblioteka pozyskała używane biurka oraz pomieszczenie o
powierzchni 30m², w którym przechowywane są czasopisma oraz literatura dla dzieci i młodzieży.
Księgozbiór biblioteczny powiększył się o 140 wol. wydawnictw zwartych oraz o pięć tytułów
czasopism. Stan korzystania z księgozbioru w czytelni i wypożyczalni nieznacznie się zmniejszył,
natomiast ilość wypożyczeń przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną do innych bibliotek w kraju
oraz sprowadzanych bezpośrednio z bibliotek zagranicznych (głównie z Biblioteki Uniwersyteckiej
w Wiedniu) do Biblioteki pozostaje na podobnym poziomie. Oprawiono 44 wol. czasopism. Jak co
roku Biblioteka Austriacka podejmuje wiele inicjatyw służących promocji literatury i kultury Austrii i
Księstwa Lichtensteinu. Wraz z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego
Biblioteka Austriacka

uczestniczyła w organizacji VIII Ogólnopolskiego Konkursu Języka
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Niemieckiego dla Gimnazjalistów, imprezy promującej język niemiecki “Deutsch-Wagen-Tour”,
konkursu recytatorskiego poezji pisarzy z Dolnego Śląska dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i licealnych. We współpracy z Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
Austriackim Konsulatem Generalnym i Austriackim Forum Kultury w Krakowie Biblioteka
przygotowała kilka wystaw prac austriackich artystów: Joseph Haydn – życie i twórczość
(prezentowana także w Akademii Muzycznej we Wrocławiu oraz w Oławie i Trzebnicy), Barbara
Zeidler: europe work in progress – wystawa fotograficzna, Kurt Kaindl: Eine Reise ins
Niemandsland – wystawa fotograficzna, Angelika Kaisermayer - akwarele, Emil Siemeister – cykl
obrazów oraz Sladami Alexandra Lerneta-Holenii w Polsce. Wystawy obejrzało ok. 80.000
zwiedzających.

Po

raz

trzeci

Biblioteka

uczestniczyła

Büchereiverband Österreichs p.t. „Österreich liest”;

w

akcji

organizowanej

przez

we współpracy z Austriackim Konsulatem

Honorowym zorganizowała po raz kolejny Ðni Austrii we Wrocławiu. W programie: m.in.
prezentacja filmów [adaptacje filmowe powieści austriackich pisarzy]. Już po raz siedemnasty
Biblioteka Austriacka była współorganizatorem XVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Wiedeńskiej – od J. Lannera do R. Stolza, którego patronem honorowym jest rektor Uniwersytetu
Wrocławskiego [współorganizator: Towarzystwo Koncertowe]. W koncercie galowym wystąpili
artyści wiedeńskiej Staatsoper: Luisa Albrecht i Ladislav Ergl. We współpracy z Akademią
Muzyczną zorganizowała koncert, w którym wystąpili: Gernot Fresacher – klarnet i Werner
Karlinger – harfa, natomiast wraz z Wrocławskim Towarzystwem Gitarowym - koncert z udziałem
artystki Julii Malischnig. Wspólnie z Instytutem Austriackim oraz Zespołem Szkół Nr 9
zorganizowano konkurs wiedzy o Austrii. Ponadto w pomieszczeniach Biblioteki odbywają się
cyklicznie spotkania szkoleniowe dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych, warsztaty dla
nauczycieli języka niemieckiego (m. in. z udziałem austriackich lektorów: Katharina Ertl i Alexander
Burkas), lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej. Tu także odbyły się sesje naukowe I Zjazdu
Niemcoznawców organizowanego przez Centrum Studiów Niemcoznawczych im. Willego Brandta.
Dalia Żminkowska uczestniczyła w następujących wyjazdach szkoleniowych:
08 – 14.08.2010 – pobyt szkoleniowy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Salzburgu
w ramach programu LLP Erasmus, 27.09 – 3.10.2010 – udział w konferencji naukowej pt:
Obecność włoska w utworach pisarzy austriackich zorganizowanej w Udine (Włochy)
przez Austriacki MSZ. W bieżącym roku ukazały się trzy tomy serii Biblioteka Austriacka
wydawana pod red. Edwarda Białka i Dalii Zminkowskiej

Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
W Bibliotece pracują na pełnych etatach 2 osoby zatrudnione na stanowiskach kustoszy. Rok
2010 był dla pracowników Biblioteki tak jak poprzedni rokiem wytężonej pracy. W I półroczu
2010 r. kontynuowano selekcję, głównie czasopism, rozpoczętą po przeprowadzce do
dawnych pomieszczeń przy pl. Nankiera 2/3, którą jednak musiano przerwać przed
zakończeniem, aby rozpocząć skontrum. Biblioteka przystąpiła do skontrum wydawnictw
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zwartych zaraz po zakończeniu sesji egzaminacyjnej czyli 6 lipca i trwało ono do końca
miesiąca, a po urlopie wypoczynkowym pracowników i Biblioteki było kontynuowane od końca
sierpnia do 23 września. Sprawdzone zostały komisyjnie wszystkie pokoje lektorskie oraz
książki przechowywane w bibliotece, a także rewersy oraz zapisy w zeszycie. W trakcie
skontrum znajdowano pozycje, które uznano za przestarzałe i odkładano je do selekcji,
dotyczyło to głównie pokojów lektorskich, których nie uwzględniano w poprzednich selekcjach.
Rozpoczęcie

roku

akademickiego

i związany

z

tym

ruch

czytelniczy

uniemożliwił

sporządzenie protokołów poskontrowych, które zamierzano dostarczyć w I kwartale 2011 r.

Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta
(CSNE im. W. Brandta)
W 2010 roku w Bibliotece nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne. Zatrudniona jest jedna
osoba na pełnym etacie.

Ze względu na nowy kierunek studiów realizowany w Centrum

nieznacznie zwiększyła się liczba odwiedzin i udzielonych informacji.
Księgozbiór udostępniany jest na miejscu- do wypożyczeń na zewnątrz upoważnieni są
jedynie pracownicy Centrum.

Biblioteka im. Jana Czekanowskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL)
Na mocy umowy z dn. 28.09.2009 r. o użyczeniu Uniwersytetowi Wrocławskiemu Biblioteka
została włączona w uczelniany system biblioteczno-informacyjny.
Od 7.10.2009 do 27.04.2010 zostało przeprowadzone przez pracowników Biblioteki
Uniwersyteckiej skontrum wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych – łącznie
44.068 woluminów. W Bibliotece zatrudniony jest jeden bibliotekarz na pełny etat; a ze strony
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego etnograf sprawuje merytoryczną opiekę nad zbiorami
i pełni dyżury popołudniowe. Jak w latach poprzednich Biblioteka była czynna 37 godzin
tygodniowo (od poniedziałku do czwartku i dwie pierwsze soboty miesiąca). W czasie trwania
skontrum Biblioteka miała skrócone godziny otwarcia.
W

roku

sprawozdawczym

systematycznie

prowadzone

były

prace

związane

z gromadzeniem i opracowaniem księgozbioru. W grudniu 2010 r. na stronie internetowej
Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (www.ptl.info.pl) umieszczono katalog online zbiorów
bibliotecznych. Baza jest prowadzona w systemie MAK, zbiory wpisywane są na bieżąco, a
także

retrospektywnie.

W

tej

chwili

zarejestrowane

są

książki, które wpłynęły do Biblioteki w latach 1993-2010. W 2010 r. zrezygnowano
z kartkowego katalogowania wpływów. Przy wyszukiwaniu nowości czytelnicy korzystają z
komputera umieszczonego przy katalogach.
W porównaniu z rokiem poprzednim zwiększyła się liczba wpływów wydawnictw zwartych,
mniej wpłynęło czasopism. Zbiory pozyskiwane były drogą kupna, wymiany, darów. Do
księgozbioru

wprowadzono

także

wydawnictwa

własne

Polskiego

Towarzystwa

Ludoznawczego. Jak co roku Biblioteka prowadziła wymianę ze 123 naukowymi i kulturalnymi
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instytucjami zagranicznymi i 42 krajowymi. Środki na obsługę wymiany wydawnictw, na zakup
książek oraz na konserwację wyselekcjonowanych tytułów otrzymano dzięki dotacjom
celowym pozyskanym przez PTL w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przez cały
rok prowadzone były indywidualne szkolenia biblioteczne. W stosunku do ubiegłego roku
zmniejszyła się liczba czytelników. Może być to spowodowane ograniczonym dostępem do
zbiorów w pierwszych czterech miesiącach 2010 r. (skontrum), jak też większą dostępnością
literatury przez Internet.

