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I.

Uwagi wstępne
W 2011 r., wzorem lat poprzednich, kontynuowano prace nad digitalizacją
katalogów kartkowych. W efekcie - w lutym 2011 r. udostępniono w Internecie
kompletny Katalog alfabetyczny zbiorów ogólnych BUWr, a we wrześniu - Katalog
alfabetyczny nut. Ponadto, podjęto się skanowania historycznych katalogów i w
lutym poprzez witrynę Biblioteki

udostępniono - Katalog rękopisów dawnej

Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, t.1-26, w sierpniu - Katalog dzieł
artystycznych

dawnej

Biblioteki

Miejskiej

we

Wrocławiu

(Bilder

und

Kunstgegenstände die in den Räumen der Stadtbibliothek u. des Stadtarchivs
aufgehängt oder sonstwie untergebracht sind, Bildnisse in Sammelbänden,
Portätsammlung), zaś we wrześniu - Inwentarz zbioru korespondencji i autografów
dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Dodatkowo, do prezentacji w
Internecie przygotowywane były: Katalog systematyczny nut., katalogi grafiki
(alfabetyczny i rzeczowy), katalogi fotografii (autorów, rzeczowy i topograficzny).
Ponadto, prowadzono eksperymenty mające na celu podwyższenie funkcjonalności
istniejących

już

rozwiązań.

m.

in.

przygotowywano

katalog

fotografii

do

zaprezentowania opisywanych obiektów użytkownikowi już na poziomie karty z
opisem katalogowym (hiperlink od zdigitalizowanej karty katalogowej do fotografii
prezentującej
rozpoznawania

opisywany
znaków

obiekt)
(tzw.

oraz
OCR)

przeprowadzano
kart

w

proces

optycznego

zdigitalizowanym

katalogu

alfabetycznym. W rezultacie prowadzenia tych ostatnich prac wykonano OCR ok.
350.000 zeskanowanych kart katalogowych katalogu alfabetycznego książek, w
celu zbadania możliwości rozszerzenia w przyszłości funkcji wyszukiwawczych
katalogu.
W roku sprawozdawczym usprawniano też funkcjonujące już bazy i systemy,
m.in. dokonano modyfikacji i rozszerzenia funkcjonalności w Bazie Bibliografia
publikacji pracowników UWr, oraz uszczegółowiono funkcje Elektronicznego
Inwentarza Wydawnictw Zwartych. Ponadto, z myślą o usprawnieniu obsługi
użytkowników dokonujących wypożyczeń książek z komputerowej bazy BUWr. wdrożono funkcję ich mailowego powiadamiania o zbliżającym się terminie zwrotu
wypożyczonych książek. Od listopada 2011 r. porządkowano bazę komputerową
Biblioteki poprzez prowadzenie, zakrojonego na szeroka skalę, maskowania
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rekordów

egzemplarza

dla

książek

wykreślonych

z

księgi

inwentarzowej

(zagubionych przez użytkowników, wycofanych podczas selekcji). Do końca roku
kalendarzowego pracownicy Oddziału Wydawnictw Zwartych zamaskowali 10.450
rekordów egzemplarza.
Z prac zupełnie nowych wykonano Inwentarz Zbiorów Zdigitalizowanych
(IZZ), który obejmuje całościowo wszystkie zasoby zdigitalizowane w Bibliotece,
zarówno w Pracowni Reprografii i Digitalizacji (planowa digitalizacja zbiorów,
digitalizacja na żądanie, realizacja kwerend użytkowników, skany powstałe w
efekcie realizacji starszych projektów) oraz w Oddziale Naukowego Opracowania
Dziedzictwa Kulturowego (realizacja projektów w okresie ostatnich 5-6 lat).
Ponadto, dodano do niego spis wszystkich płyt CD-ROM i DVD, zawierających pliki
cyfrowe i planuje się dodanie wykazu mikrofilmów zbiorów. Dodatkowe prace nad
inwentarzem objęły import danych z różnych źródeł rozproszonych, wdrożenie
inwentarza oraz szkolenie pracowników z jego obsługi. Inwentarz Zbiorów
Zdigitalizowanych integruje pełną informację nt. stanu digitalizacji (i w najbliższej
przyszłości także - mikrofilmowania) zbiorów w obrębie Biblioteki i stanowi ważne
narzędzie informacji, zarówno dla pracowników Pracowni Reprografii i Digitalizacji,
jak i kierowników/pracowników oddziałów zbiorów specjalnych – kierujących zbiory
do zabezpieczania poprzez digitalizacje i mikrofilmowanie.
Warto też nadmienić, że dzięki realizowanym projektom w roku 2011
zakupiono cenny sprzęt fotooptyczny, m. in. dwa Skanery Zeutschel Omniscan
OS14000 A2, po jednym: Zeutschel Omniscan OS14000 A1 oraz Zeutschel
Omniscan OS14000 A0, aparat fotograficzny (lustrzanka średnioobrazkowa)
Hasselblad Model: H4-D 50 DH 40016406, aparat skanujący Pentacon Set Scan
6000/S typ 61077. W ten sposób w chwili obecnej, uwzględniając zakupy dokonane
z projektów w latach poprzednich - Biblioteka dysponuje jedną z najlepiej w kraju
wyposażonych pracowni digitalizacji, dedykowaną dla zbiorów specjalnych.
.

Ponadto, przez cały rok, zgodnie z przyjętym harmonogramem, trwały prace
nad zaimplementowaniem bazy Bibliografia publikacji pracowników UWr do nowego
systemu Expertus, w którym będzie mogła lepiej i sprawniej obsługiwać zarówno
potrzeby indywidualnych użytkowników, jak i jednostek Uczelni.
Mając na uwadze zabezpieczenie i udostępnienie (także popularyzowanie) cennych
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zbiorów Biblioteki - kontynuowano napełnianie Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu
Wrocławskiego, a

w celu wsparcia procesów dydaktycznych – e-Czytelni,

prezentującej na wydzielonych terminalach komputerowych w obrębie Biblioteki najbardziej poczytne materiały dydaktyczne.
Dyrekcja Biblioteki Uniwersyteckiej, jak w poprzednich latach, w kolejnych
kwartałach roku wnioskowała do JM Rektora o przyznanie aneksów dla
pracowników i w oparciu o decyzje Magnificencji – aneksy takie, w wysokości 100
PLN/miesiąc dla każdego pracownika, były przyznawane i finansowane z Rezerwy
rektorskiej. Ponadto, wykorzystując środki uwolnione w efekcie przeprowadzonej
restrukturyzacji - w ostatnim kwartale roku sprawozdawczego dyrekcja BU
przygotowała regulacje/podwyżki, które objęły

ok. 95% personelu Biblioteki i

zostały wprowadzone od 1 stycznia 2012 r.

II. Nowy gmach Biblioteki
W roku 2011 zakończono budowę nowego gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej
i dnia 15 grudnia wraz z pozwoleniem na użytkowanie - została przekazana pod
zarząd Uczelni.
Nowa biblioteka została zbudowana na działce pomiędzy ulicami Joliot-Curie
i Wyszyńskiego w bliskim sąsiedztwie Odry. Budynek ma jedną kondygnację
podziemną i siedem kondygnacji nadziemnych. Powierzchnia zabudowy to 7 686
m2, powierzchnia całkowita: 46 179,5 m2, z czego powierzchnia użytkowa stanowi
37 564,3 m2. Kubatura całego budynku to: 179 038 m3.

Na zbiory biblioteczne

przeznaczono pomieszczenia magazynowe na wszystkich poziomach oprócz
najniższego, gdzie zlokalizowany został parking podziemny i pomieszczenia
techniczne. Łączna powierzchnia wszystkich magazynów mieszczących zbiory to
11 105

m2.

Bogaty

księgozbiór

Biblioteki

Uniwersytetu

Wrocławskiego

rozmieszczony zostanie na stalowych regałach o łącznej długości półek ok. 108 km,
o różnej szerokości i wysokości dopasowanej do

wymiarów woluminów.

Dodatkowo na pomieszczenia z wolnym dostępem dla czytelników, czyli czytelnie,
katalogi i

księgozbiory

podręczne, znajdujące się

na trzech poziomach,

przeznaczono powierzchnię 2 780 m2 .
Prace projektowe wykonała firma Rzyski - Studio Architektoniczne Sp. z o.o. z
Warszawy. Roboty budowlane zaczęły się w 2003 roku, a do ich wykonywania
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przystąpiła firma MITEX. W 2006 roku realizacja inwestycji została przerwana.
Roboty budowlane na podstawie Umowy nr 22/ARI/2008/RB/BIB z dnia 23.10.2008
dokończyła firma SKANSKA SA potwierdzając to uzyskaniem, w imieniu
Uniwersytetu Wrocławskiego, pozwolenia na użytkowanie w dniu 15.12. 2011.
W trakcie realizacji kontraktu firma SKANSKA SA wykonała prace na kwotę ponad
147 244 tys. zł brutto, na co składa się ok. 143 418 tys. zł brutto w ramach
umowy głównej oraz ok. 3 825 tys. zł brutto na podstawie umów dodatkowych, z
czego na 2011 rok przypadła kwota ok. 94 861 tys. zł brutto. Ostateczna kwota
rozliczenia robót budowlanych wyniknie z kosztorysu powykonawczego. Całkowite
koszty programu wyniosą 228 646 tys. zł, z czego budżet państwa dołożył 187 490
tys. zł. Pozostała kwota w wysokości ok. 41 156 tys. zł stanowi wkład własny
Uczelni. Na pokrycie tego zobowiązania Uniwersytet zaciągnął kredyt w wysokości
32 375 127,87 zł. Jednakże na całkowite wyposażenie nowego budynku potrzebne
będzie dalsze 30-40 mln zł, o które będziemy zabiegać w Ministerstwie Nauki i
Szkolnictwa Wyższego.
SKANSKA SA prowadziła roboty przez dokładnie 3 lata 1 miesiąc i 17 dni. W tym
czasie Wykonawca wykonał m.in. następujące prace:


ponad 18,6 tys. m2 okładzin kamiennych (ponad 2,5 raza więcej niż
powierzchnia boiska nowego stadionu na Maślicach);



ponad 13,1 tys. m2 sufitów podwieszanych różnego typu;



ponad 41 km rurociągów stalowych i z tworzyw sztucznych o różnym
przeznaczeniu (więcej niż długość nowej Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia);



ponad 444 km okablowania instalacji elektrycznych i niskoprądowych
(więcej niż droga autostradą A4 z Wrocławia do Rzeszowa);



ponad 800 szt. drzwi;



ponad 6 800 szt. główek tryskaczy,

ponad 730 grzejników, 430 klap

pożarowych, ponad 16 650 m2 kanałów wentylacyjnych w rozwinięciu;


ponad 1

700

szt. czujek

dymowych, ponad

8 850

szt.

opraw

oświetleniowych, 1 098 głośników Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego.
Nowy budynek będzie spełniał obecne standardy stawiane tego typu
obiektom z zakresu bezpieczeństwa, jak i komfortu użytkowania, dla pracowników
oraz osób odwiedzających. Nowy gmach będzie wyposażony w następujące
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instalacje bezpieczeństwa:


instalacja gaszenia gazem,



instalacja tryskaczowa,



instalacja oddymiania,



wewnętrzna instalacja wody poż;



system przyzywowy z WC dla niepełnosprawnych;



dźwiękowy System Ostrzegawczy;



system sygnalizacji pożaru detekcji dwutlenku węgla;



system telewizji dozorowej CCTV;

oraz w następujące systemy tzw. „inteligentnego zarządzania budynkiem”:


system Zarządzania Budynkiem (BMS) sterujący wszystkimi ważnymi
instalacjami w budynku;



system kontroli dostępu;



system sygnalizacji włamania i napadu;



system kontroli książek;



system rejestracji czasu pracy.
Zamontowane okablowanie strukturalne zapewni możliwość przesyłu danych

o prędkości do 250 Mb/s, a na krótkim dystansie do 30 m nawet 1Gb/s.
Z ciekawszych informacji można jeszcze podać, że moc transformatora,
zainstalowanego w budynku równa 2x1 600 kVA wystarczyłaby do zasilenia osiedla
złożonego z 200 domków jednorodzinnych, a system wentylacyjny może wtłoczyć
do budynku 325 tys. m3, a usunąć z budynku 430 tys. m3 powietrza na godzinę.
W obiekcie znajdują się też: sala wielofunkcyjna, dwie sale audytoryjne na łączną
ilość 285 miejsc, z pełnym wyposażeniem multimedialnym, przygotowane do
organizowania wysokiej jakości wernisaży lub konferencji, także wielojęzycznych
(przygotowana infrastruktura do tłumaczenia symultanicznego).

III. Finanse
Głównym źródłem finansowania Biblioteki pozostawał budżet Uczelni. W
2011 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 w
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wysokości 9.378.000 PLN (w roku 2010 było to 9.378.000 PLN, a w 2009 8.822.000 PLN), w tym limit wynagrodzeń osobowych stanowił kwotę 7.226.800
PLN (bez pochodnych) (w roku 2010

limit wynagrodzeń wyniósł odpowiednio

7.278.000 PLN). W 2011 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, poprzez realizację projektów. W roku sprawozdawczym 2011
kontynuowano realizację kilku projektów, w tym: projektu badawczo-rozwojowego
Interaktywna, multimedialna bibliografia Śląska. Cz.1. Stare druki, druki zwarte XIX
w. ze zbiorów Gabinetu Śląsko-Łużyckiego Biblioteki Uniwersyteckie, 3 - letniego
projektu badawczo-rozwojowego

„Ornamenta Poloniae

Mediaevalia” Sztuka

średniowieczna na ziemiach polskich, Dziedzictwo Regionu i Europy oraz Imago
Silesiae Inferioris online. W grudniu 2011 r. zakończono projekt badawczo –
rozwojowy „Śląskie Archiwum Ikonograficzne”. Koszty pośrednie uzyskane w roku
2011 w wyniku realizacji trzech projektów badawczo-rozwojowych wyniosły ogółem
235.073,03 PLN, z czego dla Biblioteki przypadło 164.551,12 PLN, a reszta tj.
90.521,81 PLN - dla Uczelni. Z kolei na zakup środków trwałych (aparatury) dla
Biblioteki ze realizowanych projektów przeznaczono w 2011 r. łącznie kwotę
1.901.232,- PLN , w tym: 218.100 PLN z projektu ŚAI, 1.093.224,- PLN z projektu
„Cymelia”, zaś 589.908,- PLN – z projektu „Imago”. Ze środków tych zakupiono
m.in. dwa skanery Zeutschel Omniscan OS14000 A2; po jednym Zeutschel
Omniscan OS14000

A1 oraz Zeutschel Omniscan OS14000 A0; aparat

fotograficzny (lustrzanka średnioobrazkowa) Hasselblad Model: H4-D 50 DH
40016406; - aparat skanujący Pentacon Set Scan 6000/S typ 61077. W chwili
obecnej (uwzględniając zakupy dokonane w poprzednich latach) dysponujemy
jedną z najlepiej w kraju wyposażonych pracowni digitalizacyjnych - dedykowaną
dla zbiorów specjalnych.
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 2011 r. wyniosła 335.535 PLN (w 2010 r. – 361.408 PLN ).
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IV. Organizacja i kadry
W

roku

sprawozdawczym

przeprowadzono

restrukturyzację

BUWr,

przystosowując jej strukturę organizacyjną do potrzeb funkcjonowania w nowym
budynku. Struktura organizacyjna została znacznie uproszczona. W wielu
oddziałach zlikwidowano sekcje (Oddział Gromadzenia, Oddział Przechowywania
Zbiorów, Oddział Starych Druków) – ograniczając ich liczbę w skali całej jednostki –
do niezbędnego minimum (Oddział Wydawnictw Zwartych, Oddział Udostępniania
Zbiorów, Oddział Informacji Naukowej, Pracownia Reprografii i Digitalizacji).
Dokonane przeobrażenia związane były ze zmianą sposobu gromadzenia,
rejestracji (osobno wydawnictwa zwarte oraz ciągłe) i opracowania zbiorów (na
jednym stanowisku - opracowanie kompleksowe: formalne i rzeczowe) oraz
przygotowaniem do wprowadzenia nowych zasad ich udostępniania (wolny dostęp
do zbiorów na dwóch kondygnacjach, kabiny pracy indywidualnej, jedna czytelnia
pozwalająca korzystać ze wszystkich zbiorów specjalnych). W efekcie dokonano
połączenia dwóch oddziałów opracowania, tj. Oddział Opracowania Wydawnictw
Zwartych i Oddział Opracowania Rzeczowego – w Oddział Wydawnictw Zwartych,
scalając

w jednym oddziale opracowanie formalne i rzeczowe książek. W

nowoutworzonym Oddziale Wydawnictw Ciągłych (na bazie Oddziału Opracowania
Wydawnictw Ciągłych) scalono gromadzenie, opracowanie formalne i rzeczowe
czasopism i gazet oraz opracowanie techniczne roczników. Obowiązki nowego
Oddziału Gromadzenia ograniczono do gromadzenia wydawnictw zwartych, darów i
wymiany. Ponadto zmieniono nazwę i uproszczono strukturę dotychczasowego
Oddziału

Magazynów,

likwidując

w

nim

sekcje

i

nazywając

Oddziałem

Przechowywania Zbiorów. Natomiast, w związku z rosnącymi potrzebami
konserwatorskimi w zakresie zbiorów nowych, głównie XIX – wiecznych i gazet dotychczasową

introligatornię

(podlegającą

pod

dotychczasowy

Oddział

Magazynów) przekształcono w samodzielną jednostkę o nazwie – Pracownia
Konserwacji Zbiorów Nowych. Ze względu na fakt, iż w nowym budynku Biblioteki
funkcjonować będzie Czytelnia śląsko-łużycka - likwidacji uległ (przy zachowaniu
ciągłości wyodrębnionej ze zbiorów kolekcji śląsko-łużyckiej) Gabinet ŚląskoŁużycki, którego zadania ograniczały się do obsługi kwerend i udostępniania
zbiorów w Czytelni Zbiorów Specjalnych, natomiast gromadzenie i opracowanie
pozostawało w gestii wyspecjalizowanych oddziałów zajmujących się odpowiednio:
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gromadzeniem i opracowaniem zbiorów nowych. W związku z tym, kolekcja śląskołużycka (do czasu przeniesienia się Biblioteki do nowego gmachu) będzie nadal
udostępniania w Czytelni Zbiorów Specjalnych, zaś realizacja kwerend odbywa się
poprzez Oddział Informacji Naukowej.
Likwidacji uległ także Oddział Bibliologiczny a w jego miejsce została powołana,
jako samodzielna jednostka - Czytelnia Zbiorów Specjalnych, udostępniająca
wszystkie zbiory specjalne. W tej sytuacji uległa też zmianie struktura Oddziału
Starych Druków, w którym zlikwidowano Sekcję udostępniania. W związku z
zaprzestaniem udostępniania zbiorów w małych czytelniach oddziałów zbiorów
specjalnych,

zniknęła

konieczność pełnienia

w nich specjalnych

dyżurów

pracowniczych i w oddziałach tych można było także zredukować pojedyncze etaty.
Ponadto, zlikwidowano Samodzielne Stanowisko ds. Bibliotek Specjalistycznych,
którego obowiązki przejął Oddział Informacji Naukowej.
Przyjęcie nowej struktury organizacyjnej (bardziej spłaszczonej / uproszczonej) już
od r. 2011 pozwoli na stopniowe i płynne wprowadzenie zmian w sposobie pracy,
przygotowanie pracowników do objęcia nowych zadań - z wyłączeniem jednego
nowego oddziału, tj. Oddziału Wolnego Dostępu, który będzie trzeba utworzyć już w
nowym budynku Biblioteki.
W wyniku restrukturyzacji zredukowano łącznie 22 etaty. W związku z tym w końcu
grudnia 2011 r. w Bibliotece zatrudnionych było 213 osób - w tym 11 osób
zatrudnionych przy realizacji projektów badawczo – rozwojowych (etaty opłacane z
projektów).
W związku z reorganizacją dokonano także zmian na stanowiskach kierowniczych.
Funkcję kierownika Oddziału Udostępniania Zbiorów powierzono dr Monice
Górskiej, Oddziału Wydawnictw Ciągłych – mgr Ewie Grabarskiej, Pracowni
Konserwacji Zbiorów Nowych - p. Ewie Kopeć, Oddziału Starych Druków – mgr
Dianie Codogni – Łańcuckiej. Natomiast mgr Danucie Zglińskiej – Adamskiej
powierzono funkcję kierownika Sekcji Opracowania dla Biblioteki Głównej w
Oddziale Wydawnictw Zwartych, zaś p. Grażynie Żołnierkiewicz – kierownika Sekcji
Wypożyczeń w Oddziale Udostępniania Zbiorów. Ponadto, dr Iwona Bińkowska
przestała pełnić funkcję kierownika Oddziału Zbiorów Graficznych, zaś p. Tomasz
Kalota zaprzestał pełnienia funkcji kierownika Sekcji Digitalizacji i Nowych Mediów
w Pracowni Reprografii i Digitalizacji. W związku z likwidacją sekcji w ww.
oddziałach – funkcje kierownicze stracili dotychczasowi kierownicy sekcji.
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Struktura wykształcenia kadry wykazuje, że podobnie jak w roku ubiegłym
- 145 osób (czyli 68% wszystkich zatrudnionych) ma ukończone studia wyższe (10
osób posiada stopień doktora), 2 osoby (1,3%) licencjat, zaś 66 osób (czyli 30,7%),
posiada wykształcenie średnie

- w tym 7 osób ma ukończone bibliotekarskie

studium pomaturalne. Wśród wszystkich zatrudnionych: 174 osoby to pracownicy
służby bibliotecznej (w tym 10 bibliotekarzy dyplomowanych), 30 - pracownicy
inżynieryjno-techniczni, 9 - pracownicy administracyjni.
W minionym roku wykształcenie uzupełniło 8 bibliotekarzy podejmując studia
podyplomowe z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Ponadto,
rozstrzygnięto konkurs na stanowisko kustosza dyplomowanego w Oddziale
Zbiorów Muzycznych, na którym został zatrudniony mgr Mirosław Osowski.
Absencja chorobowa w BUWr w roku 2011 wyniosła 2.365 dni. Wskaźnik
absencji (przy 47.387 dniach roboczych) wyniósł 4,9%. W roku 2010 absencja
chorobowa wynosiła 3.227 dni (nominalny czas pracy 49.926 dni), co dało wskaźnik
na poziomie 6,4 %.
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 2011 wszyscy pracownicy BUWr korzystali z aneksów w wysokości
100 PLN/miesiąc, przyznanych przez JM Rektora z rezerwy rektorskiej. W grudniu
2011 przygotowano wnioski dotyczące regulacji płac pracowników BUWr ze
środków finansowych, uzyskanych w wyniku redukcji etatów.
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 otrzymali: Grażyna Piotrowicz,
Jerzy Hajnisz, Urszula Kaźmierczak, Jadwiga Łukaszewicz, Jerzy Migacz, Teresa
Niemiec, Małgorzata Ostrowska, Anna Strusińska, Medal Srebrny za Długoletnią
Służbę - Elżbieta Kazimierczyk, Renata Nowak, Brązowy Medal za Długoletnią
Służbę – Sylwia Borowska i Magdalena Radziszewska-Kruk.
Z okazji obchodów 200-lecia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu medalami
jubileuszowymi uhonorowani zostali pracownicy Biblioteki, którzy włączyli się w
przygotowanie obchodów, jako aktywny członek Komitetu Organizacyjnego
Jubileuszu – Grażyna Piotrowicz, jako współpracownicy wystawy „Uniwersytet
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Wrocławski 1811-2011” – Alicja Borys i Jerzy Katarzyński, jako referent konferencji
„Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej” – Adam Żurek oraz jako autorka
artykułu w Księdze Jubileuszowej – Ewa Pitak.
W roku 2011 Rektorskie nagrody II stopnia za osiągnięcia zawodowe otrzymało
109 pracowników Biblioteki.
W minionym roku pożegnaliśmy zmarłych emerytowanych pracowników Biblioteki
Uniwersyteckiej: dr Elżbietę Marczewską-Stańdową, mgr Jadwigę Ignatowicz oraz
panią Annę Waligórską-Gerus.
V. Obsługa administracyjno - gospodarcza
W roku 2011 wysłano przesyłki pocztowe (monity o zwrot książek, wysyłka
wydawnictw w ramach wymiany krajowej i zagranicznej oraz wypożyczenia
międzybiblioteczne) na łączną kwotę 76.153 PLN (w roku ubiegłym kwota ta
wyniosła 88.354 PLN).
Na Piasku przeprowadzono remont sali nr 5, którą przystosowano do
digitalizowania i fotografowania zbiorów oraz wykonano ekspertyzy techniczne
związane z przygotowaniem pomieszczenia nr 6 do przyjęcia większej ilości sprzętu
serwerowo - macierzowego. Ponadto, pomieszczenie nr 110 przysposobiono na
pokój śniadaniowy dla pracowników, a na korytarzu I piętra przygotowano szatnię
dla czytelników, wyposażoną w nowe wieszaki i niepalną obudowę ścianki
działowej. Poddano remontowi piwnice pełniące funkcje magazynów bibliotecznych,
w których - po zastosowaniu preparatów biobójczych - założono tynki strukturalne.
Poprawiono oświetlenie przy katalogach na I piętrze, przeprowadzono naprawę
rynien, wymieniono centralę

kodowania systemu alarmowego oraz monitor do

kontroli obrazów z kamer ochronnych. Od grudnia 2011 r. przystąpiono do prac
mających na celu modernizację systemu alarmowego w pracowniach i magazynach
zbiorów specjalnych (planowane zakończenie – kwiecień 2012 r.)

W budynkach

przy ul. Św. Jadwigi i przy ul. K. Szajnochy złożono barierki przy schodach
wejściowych.
VI. Gromadzenie
W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bazie GROMADZENIE 38.369
wol. wydawnictw zwartych (w 2010 r. – 37.282) i 9.219 jednostek wydawnictw
ciągłych

(w

2010

r.

–

7.540)

z

różnych

źródeł

wpływu:

egzemplarza
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obowiązkowego, kupna, darów, wymiany. Po przeprowadzonej selekcji wydawnictw
z egzemplarza obowiązkowego, darów, wymiany do BUWr przyjęto i przekazano do
opracowania 28.127 (w r. 2010 – 26.130) wol. książek i 5.380 (w 2009 r. – 2.307)
jednostek czasopism. Do bibliotek pozostałych jednostek organizacyjnych UWr
przekazano (po uzgodnieniu z bibliotekarzami) 1.482 wol. książek (w 2010 r. –
1.598) i 668 jednostek czasopism (w 2010 r. - 1.217 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 70.094 wol. (więcej o 950 jedn./wol. niż w roku poprzednim, czyli niewielki
wzrost o 1,37%), w tym do Biblioteki Uniwersyteckiej wpłynęło 33.659 wol./jedn.; o
3.050 wol./jedn. mniej niż w roku poprzednim). Do bibliotek specjalistycznych
przyjęto razem 36.435 jedn./wol.; o 4.000 wol. więcej niż w roku poprzednim). We
wszystkich bibliotekach Uniwersytetu księgozbiory na koniec 2011 r. obejmowały
łącznie 3.943.593 wol./jedn., w tym 2.292.641 - w Bibliotece Uniwersyteckiej i
1.650.952 w bibliotekach specjalistycznych.
Wydatki ogółem na zakup księgozbiorów w 2011 r. wyniosły 2.446.649
PLN, (w 2010 r. 2.086.496 PLN) – wzrost o 17,2%. Jak co roku zdecydowana
większość środków 1.986.128 PLN,

czyli

81,1% ogólnych wydatków na

księgozbiory (w roku poprzednim ponad 78,9%), została przeznaczona na potrzeby
38 bibliotek specjalistycznych ( średnio 52.000 PLN na potrzeby jednej biblioteki).
W BU z budżetu wydatkowano na zakup zbiorów 460.521 PLN.
Należy także odnotować, że utrzymuje się tendencja wzrostowa funduszy
przeznaczonych przez jednostki Uczelni na abonowanie serwisów czasopism
elektronicznych: w 2007 r. – 1.195.088, w 2008 r. – 1.309.376 PLN, w 2009 r.
1.808.355 PLN. W 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, zaś w
2011 r. – ponad 512.000 PLN
W Bibliotece Uniwersyteckiej odnotowano zmniejszony wpływ wydawnictw
zwartych i ciągłych z egzemplarza obowiązkowego - spadek o 1.073 wol./jedn.
(w 2010 r. w stosunku do 2009 r. – wzrost o 3.239 wol./jedn.), natomiast ilość z
kupna wydawnictw krajowych i zagranicznych wzrosła o się o 250 wol./jedn. (w
2010 r. w stosunku do 2009 r. zmniejszyła się o 205 wol./jedn.).
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W obrębie wymiany zagranicznej utrzymany został korzystny bilans w ujęciu
wartościowym. Wartość materiałów otrzymanych (1.367 wol. wydawnictw zwartych i
wydawnictw ciągłych) wyceniona została na 176.333 PLN (w 2010 r. – 198.617
PLN), natomiast wartość materiałów wysłanych (4.412 wol. wydawnictw zwartych i
ciągłych) na kwotę 94.850 PLN (w 2010 r. – 87.935 PLN). W ramach wymiany
zagranicznej

prowadzonej

przez

Bibliotekę

Uniwersytecką

do

bibliotek

specjalistycznych przekazano 247 wol. książek na kwotę 40.445 PLN oraz 101
tytułów czasopism o wartości 43.044 PLN.
Na kupno antykwaryczne (materiały biblioteczne do zbiorów specjalnych)
wydatkowano 65.740 PLN (w 2010 r. – 56.200 PLN).
Gospodarka drukami zbędnymi i dubletami – 8.307 wol./jedn. (publikacje
niezgodne z profilem gromadzenia bibliotek UWr) rozprowadzono poza biblioteki
Uczelni a 1.707 wol./jedn. przekazano na makulaturę.
Nabytki

dla

zbiorów

specjalnych

rejestrowane

są

w

Oddziale

Gromadzenia, a po przekazaniu ich do Biblioteki „Na Piasku" 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 przyjęto
stare druki zakcesjonowane w roku sprawozdawczym 2011 w ilości: 172 dzieła w
59 wol., w tym 141 dzieł w 31 wol. przekazanych w 2010 r. z Instytutu Państwa i
Prawa.. Stan zbiorów Oddziału Starych Druków wynosi obecnie 316.891 dzieł w
229.030 wol. Do księgozbioru podręcznego włączono 68 wol. oraz 3 dzieła na CD.
Do zbiorów Oddziału Rękopisów włączono 2 jedn. rękopiśmienne. W dniu
27 września 2011 r. powrócił do zbiorów cenny manuskrypt, który został odzyskany
przez Zespól ds. Rewindykacji Dóbr Kultury, działający pod kierownictwem prof.
Wojciecha Kowalskiego przy MSZ. Rękopis z kolekcji Rehdigera (R174) - Liber de
natura rerum, autorstwa Thomasa Cantimpratensis w 1943 r. został ewakuowany
do Ramułtowic i od 1945 r. uznawany był za zaginiony (do momentu, gdy pojawił
się w londyńskim domu aukcyjnym Sotheby’s). Do zbioru przyjęto także materiały
pochodzące ze spuścizny profesora Stanisława Tynca – założyciela Katedry
Pedagogiki na UWr.
Stan zbiorów Oddziału Rękopisów wynosi obecnie 12.588 wol./jedn. Do
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księgozbioru podręcznego włączono 92 wol. (w tym 9 wol. czasopism).
Zasoby w Oddziale Zbiorów Graficznych powiększyły się o 574 jedn.
(grafika, fotografie, ekslibrisy, pocztówki i reprodukcje). W większości były to zakupy
antykwaryczne i dary krajowe oraz materiały przekazane z OSD i kolekcji śląskiej d.
GŚŁ.
Do najcenniejszych nabytków należą: modlitewnik z niderlandzką wersją Litanii
Loretańskiej w postaci oprawnego w skórę rękopisu, z wklejonymi na przemian z
tekstem 57 rycinami braci Klauberów z Augsburga,

zbiór 81 projektów

architektonicznych w tece Świdnica (rysunki, litografie, druki) przekazanej z
magazynu Gabinetu Śląsko-Łużyckiego, ekslibrisy grafików wrocławskich w tece
Koło Miłośników Ekslibrisu
rocznicy

urodzin

Wiktora

oraz w poszycie Przyjaciołom a sobie z okazji 75
Dziulikowskiego

(Wrocław

1988),

fotografie

dokumentujące Deutsches Turnfest we Wrocławiu oraz widokówki miast śląskich.
Stan zbiorów wynosi 63.501 jednostek. Do księgozbioru specjalistycznego przyjęto
535 wol. druków zwartych, 61 wol. czasopism oraz 15 CD.
W Oddziale Zbiorów Muzycznych zinwentaryzowano 573 wol. nut, w tym
357 nabytków.

Stan zbiorów wynosi 47.394 wol./jedn. Do księgozbioru

specjalistycznego przyjęto 330 wol. wydawnictw zwartych i 100 numerów
czasopism dla 35 tytułów.
W Oddziale Zbiorów Kartograficznych przyjęto do zbiorów 525 jednostek.
Do cennych nabytków z zakupu antykwarycznego należy zaliczyć rękopiśmienną
mapę dróg wodnych i odprowadzania wód powodziowych Wrocławia z 1912 r. oraz
globus z 1940 r. Stan zbiorów specjalnych Oddziału wynosi 16.772 wol./jedn. Do
księgozbioru podręcznego włączono 34 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 59 wol. (w 2010 r.: 577 wol.). Do przekazania wyselekcjonowano 464
dzieła z księgozbioru specjalistycznego Oddziału Zbiorów Graficznych oraz ok.
5.500 dzieł z dawnego Oddziału Bibliologicznego.
Do księgozbioru Czytelni Zbiorów Specjalnych przyjęto 38 wol. do kolekcji
bibliologicznej tworzącej zaplecze czytelni oraz 55 wol. i 6 CD do księgozbioru
podręcznego. Stan księgozbioru Czytelni Zbiorów Specjalnych liczy: w części
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magazynowej 20.208 wol. wydawnictw zwartych, 26 CD, 494 wol. czasopism oraz
księgozbioru podręcznego 6.918 wol. (w tym 577 wol. czasopism), 104 CD i 141
dzieł w postaci mikroform. Zbiór bibliologicznych dokumentów życia społecznego
wynosi 1.786 jednostek.
Kolekcja śląsko - łużycka (d. Gabinet Śląsko-Łużycki) powiększyła się o:
1.238 wol. wydawnictw zwartych, 1113 wol. czasopism, 125 zwoje mikrofilmów 22
CD i 6 DVD. Stan zbiorów na koniec 2011 roku wynosi 49.615 wol. wydawnictw
zwartych, 62.922 wol. czasopism, 9.399 wol. „Wratislavianów” (zbiór zamknięty),
28.336 zwojów mikrofilmów oraz 140 CD i DVD.
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 skatalogowano
1.605 wol. ( w 2010 r. – 2.164 wol.). Napisano 2.559 kart głównych i pomocniczych.
Wydrukowano 4.858 kart katalogowych (w 2010 r. – 4.468 kart). Sklasyfikowano
431 dzieł (w 2010 r. – 125 dzieł) i włączono 424 karty (w 2009 r. - 150 kart) do
katalogu systematycznego. Do księgi inwentarzowej wpisano 1.183 dzieła (3.051)
ze zbiorów zabezpieczonych oraz 26 (77) wol. dopisów do wydawnictw
wielotomowych. Do opracowania pozostało ok. 1.000 wol. książek znajdujących się
w Oddziale Przechowywania Zbiorów.
Zbiory nowe były katalogowane komputerowo, w programie VIRTUA. Do
opracowania przyjęto 34.660 wol. oraz 8 dokumentów nieksiążkowych. W sumie
opracowano wydawnictw zwartych 33.148 (35.992) wol. oraz 82 dokumenty
nieksiążkowe - w tym w opracowaniu centralnym dla bibliotek specjalistycznych
9.023 (11.142) dzieła w 11.309 (11.737) wol. oraz 5.380 (5.101) wol. czasopism w tym 167 nowych tytułów. Do ksiąg inwentarzowych wpisano 29.587 wol. oraz
5.356 wol. czasopism.
Do komputerowej bazy katalogowej w programie VIRTUA wprowadzono i
skopiowano razem 36.144 rekordy bibliograficzne, w tym dla książek i
dokumentów nieksiążkowych

35.724, w bibliotece głównej i w bibliotekach

specjalistycznych (Prawa, Chemii, Matematyki i Informatyki oraz Geografii i
Rozwoju Regionalnego). Dla wydawnictw ciągłych utworzono i skopiowano 420
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rekordów bibliograficznych, do których utworzono 172

rekordy zasobu i 572

rekordy egzemplarza dla monografii.
Na koniec roku 2011 w katalogu komputerowym BUWr znajdowało się 8.913
rekordów bibliograficznych dla tytułów wydawnictw ciągłych w ilości 11.077
rekordów zasobu.
W wyniku prac nad komputerowym opracowaniem zbiorów do bazy NUKAT
wprowadzono 73.250 rekordów do kartoteki haseł wzorcowych, tworzonych w
oddziałach: Wydawnictw Zwartych, Wydawnictw Ciągłych oraz w oddziałach
zbiorów specjalnych.
Stan własnych baz komputerowych na koniec roku 2011 przedstawia się następująco:

Rekordy

Przybyło
2010

Razem
2011

Bibliograficzne

31.823

36.144

388.218

KHW

73.250

73.250

654.768

914

472

13.071

Zasobu
Egzemplarza

Czytelników
Program Kallisto

60.949 -

58.092 - 781.218 –w tym
w tym: 28.073 w

351.338 w bibl.

bibl. specjalist.

specjalist.

2.627

6.015

94.494

525

322

9.836

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 14% stanowią rekordy oryginalne (autorskie), a 86% - rekordy kopiowane z
innych baz. W 2011 r. zmodyfikowano ok. 3.600 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
(28.073 rekordów). W 2011 r. utworzono razem 58.092 rekordów egzemplarza, w
tym: w Sekcji Opracowania Technicznego Oddziału Wydawnictw Zwartych 29.447,
w Oddziale Wydawnictw Ciągłych – 572.
Przy opracowaniu przedmiotowym książek i dokumentów elektronicznych
wprowadzono do bazy NUKAT 195 haseł wzorcowych, 863 haseł rozwiniętych oraz
utworzono 9.937 haseł w języku KABA. Książki przeznaczono do wolnego dostępu
w nowej bibliotece są dodatkowo klasyfikowane wg Klasyfikacji Biblioteki Kongresu
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(KBK) - opracowano 13.156 książek. Łącznie od 2004 r. opracowano w KBK
178.023 woluminów. Symbol KBK jest jednocześnie sygnaturą książki wskazującą
jej miejsce na półce, dlatego w III kwartale 2011 r. Sekcja Opracowania
Technicznego rozpoczęła drukowanie etykiet z symbolem KBK. Do końca roku
wydrukowano i naklejono na grzbiety książek 4.140 etykiet.
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. Karty katalogowe sporządzane są przy opracowywaniu zbiorów
zabezpieczonych oraz na użytek katalogów wewnętrznych – czytelnianych i
topograficznych.
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 782 nowe opisy (w 2010 r.: 195 ). Na koniec 2011 r.
zakończono ewidencję inwentarzową rękopisów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej
(3110 rekordów). Poza bazą inwentarzową pozostał z tej kolekcji jedynie zbiór
rękopisów orientalnych, których opisy wymagają użycia znaków specjalnych.
W ramach prac porządkowych prowadzonych w zbiorze rękopisów przejętych do
zbiorów BUWr po 1945, tzw. Akcesja, z sygnatury Akc. 1969/426 zawierającej
ponad 700 listów wyodrębniono listy skierowane do J.D.F. Neugebauera (231
listów), M. Hippego (40 listów) oraz H. Markgrafa (zinwentaryzowano 12 listów z
ponad 200). Inwentarz korespondencji Neugebauera przygotowywany jest do
prezentacji w internecie. Rozpoczęto porządkowanie korespondencji ze spuścizny
prof. Bronisława Kocowskiego (na koniec roku 2011 lista ta obejmowała 335
pozycji). Indeks Akcesji - dostępny online - uzupełniono o 1 rekord. Opracowanie
zbioru tzw. rozsypów (582 poz. inwentarza rozsypów) ograniczyło się do analizy
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dokumentacji archiwalnej - akt związanych z rewindykacją.
Do bazy Manuscriptorium według założeń projektu MASTER wprowadzono 49
opisów rękopisów oraz 5 opisów w nowym systemie zapisu metadanych - TEI P5
(w 2010 r.: 106). Ponadto, administratorzy bazy Manuscriptorium otrzymali z
Biblioteki Uniwersyteckiej 100 opisów wykonanych w uprzednich latach, aby na tej
próbie testować automatyczne przełożenie opisów z systemu MASTER na TEI P5
Do Biblioteki Cyfrowej wykonano 496 opisów (W 2010 r.: 68 opisów).
W Oddziale Starych Druków do inwentarza komputerowego wpisano 9.441
dzieł (w 2010 r.: 2.753). Na koniec 2011 r. inwentarz obejmuje 214.740 pozycji. Do
katalogu NUKAT wprowadzono 1.383 rekordy bibliograficzne (w 2010 r.: 1.165),
dla których utworzono 1.442 rekordy khw; 810 rekordów poddano modyfikacji. W
bazie lokalnej

utworzono

2.054 rekordy egzemplarza. Dla usprawnienia pracy

rekordy bibliograficzne druków nie posiadających proweniencji lub opatrzonych w
znaki w formie czytelnej pieczęci – zatwierdzane są bezpośrednio przez katalogera.
Ponadto, Biblioteka uczestniczy w częstych konsultacjach mailowych z innymi
bibliotekami naukowymi opracowującymi stare druki w celu porównywania
egzemplarzy. W katalogu komputerowym, w kolekcji starych druków, wyodrębniono
podkolekcję Silesiaca dla starodruków wydanych na Śląsku. Sporadycznie, w miarę
znajdowania nowego materiału, uzupełniano bazy lokalne OSD dotyczące druków
śląskich (KATALOG, SILESIA, KHW dla Silesii). Łącznie do baz lokalnych
wprowadzono 76 rekordów.
Kontynuowano opracowanie zbioru objętego tzw. sygnaturami zerówkowymi
polegające na opracowaniu hasła i alfabetycznym szeregowaniu kart. W 2011 r.
nadano hasła i włączono do katalogu „zerówek” 11.638 kart (w 2010 r.: 10.584). Do
opracowania, ze zbioru liczącego 48.244 dzieł, pozostało jeszcze 6.556 dzieł.
Do Biblioteki Cyfrowej UWr opracowano 390 opisów bibliograficznych (w 2010 r.:
241) oraz 67 opisów grafik do projektu Imago.
W Oddziale Zbiorów Graficznych zinwentaryzowano 574 jednostki (w 2010
r. 663). Kontynuowano prace nad wdrożeniem wspólnej aplikacji inwentarzowokatalogowej dla wszystkich typów zbiorów., do której przeniesiono elektroniczny
inwentarz pocztówek uzupełniony o pola proweniencji, stanu zachowania, lokalizacji
i opisu znaków własnościowych BUWr, adnotacji o zabiegach introligatorskich i
konserwatorskich, wypożyczeniach oraz bibliografii). Przygotowywano schemat
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katalogowania rzeczowego motywów i kategorii wizerunków na przykładach
inwentaryzowanych fotografii i pocztówek oraz pracowano nad schematem
połączeń pomiędzy Inwentarzem a Biblioteką Cyfrową. W dalszym ciągu
meliorowano kartkowy katalog grafiki i jego wersję zdigitalizowaną.

Kontrolowano

tematowanie nabytków do księgozbioru specjalistycznego (535 wol.) formułując
dalsze propozycje haseł przedmiotowych. Do katalogu topograficznego włączono
528 kart, do Biblioteki Cyfrowej UWr opracowano 130 jedn. w systemie DublinCore.
W Oddziale Zbiorów Muzycznych do inwentarza wpisano 682 dzieła (nuty
nowe i rękopiśmienne). Do katalogu komputerowego BUWr wprowadzono rekordy
bibliograficzne, rekordy egzemplarza i rekordy khw dla 712 druków muzycznych (w
2010 r.: 718). W połączeniu z rekordami wprowadzonymi w poprzednich latach daje
to ogólną sumę 2.966 opisów. Opracowanie rękopisów muzycznych, których opisy
wprowadzane są do międzynarodowej bazy rękopisów muzycznych RISM prowadzi
się w programie Kallisto. Opracowano 34 rękopisy muzyczne, sporządzając 322
rekordy. Na koniec roku 2011 całkowita liczba rekordów rękopisów muzycznych z
naszej Biblioteki, wprowadzonych do programu Kallisto, wynosiła 9.836 . Do
Biblioteki Cyfrowej wprowadzono 326 opisów muzykaliów, w tym 295 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.) włączono 400 kart katalogowych (w 2010 r.: 1.638).
Zeskanowano

karty katalogów nut nowych - katalog alfabetyczny został już

udostępniony w Internecie., systematyczny – jest przygotowywany do prezentacji.
W

Oddziale Zbiorów

Kartograficznych

wprowadzono

komputerowego rekordy bibliograficzne, rekordy egzemplarza i

do

katalogu

rekordy khw dla

424 dokumentów kartograficznych (w 2010 r.: 697). Do bazy katalogowoinwentarzowej (GAIKK - Georeferencyjna Aplikacja Inwentarzowo-Katalogowa
Kartografików) wprowadzono 1.473 rekordy (w 2010 r.: 882). Stan bazy – 15.121
rekordów. Poprawiono funkcjonalność bazy w zakresie podliczania inwentarza oraz
tworzenia bazy dubletów. Do Biblioteki Cyfrowej sporządzono w formacie Dublin
Core 1.111 opisów dla 880 obiektów wytypowanych do projektów Cymelia i Imago.
Opracowanie zbiorów śląskich dotyczy dwóch zespołów: dokumentów życia
społecznego (DŻS) oraz kolekcji „Wratislaviana”. Nadal prowadzono prace

22

związane z porządkowaniem zbioru dokumentów życia społecznego a w
szczególności:

kontynuowano porządkowanie merytoryczne i chronologiczne

zbioru plakatów, przejrzano 19 pudeł z drukami ulotnymi dotyczącymi Wrocławia
wydzielając druki z lat 1946-1956 i porządkując je w tekach w porządku
chronologicznym, wydzielono także 212 druków dotyczących imprez sportowych
oraz 110 afiszy propagandowych. Założono tekę „Wrocław 1946” (296 druków) oraz
tekę 248 druków za lata 1930-1933 uporządkowanych według nazw instytucji i
chronologii

zdarzeń.

bibliograficznych

pól

Ustalono

zasady

wykorzystywania

lokalnych, podawania informacji o

w

rekordach

proweniencji,

o

szczególnych cechach opracowywanego dokumentu itp. Ustalono także zasady
projektowania dodatkowych pól dostępu w formie słów kluczowych, wykorzystania
schematu klasyfikacji rzeczowej katalogu systematycznego zbiorów śląskich, opisu
dokumentów ikonograficznych, starych druków ulotnych oraz zasady tworzenia
rekordów analitycznych.

Do

katalogu VIRTUA

wprowadzono 127 rekordów

bibliograficznych, w tym opisy dalszej części ksiąg serwisu prasowego na temat
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz opisy druków okolicznościowych z zakupu
antykwarycznego. Opracowano 151 jednostek dotyczących czternastu festiwali
nauki oraz 134 przedwojenne dżsy niemieckie. Utworzono 641 haseł wzorcowych.
m.in.: nazw organów władzy terytorialnej tworzonej we Wrocławiu w 1945, partii
politycznych, organizacji społecznych, związków zawodowych, nowych instytucji i
urzędów. Opracowywanie Wratislavianów kontynuowano w ramach projektu
Interaktywna, multimedialna bibliografia Śląska, a w katalogu komputerowym
utworzono podkolekcję Wratislaviana, liczącą aktualnie 1450 dzieł.

Ponadto,

spisano inwentarz CD i DVD (240 płyt).
W Czytelni Zbiorów Specjalnych , w ramach uzupełniających czynności
związanych z opracowywaniem zbiorów, które katalogowane są w oddziałach przy
ul. Szajnochy, sklasyfikowano 13 dzieł i powielono 474 karty katalogowe. Łącznie
do wszystkich katalogów CZS włączono 633 karty, usunięto – 20 kart, a 44 karty
zmeliorowano. Do Biblioteki Cyfrowej UWr wprowadzono 8 opisów ze zbiorów
bibliologicznych oraz 99 opisów zbiorów śląskich.

VIII. Udostępnianie
Z czytelni głównej skorzystało 33.132 czytelników (więcej

o 677
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czytelników niż w 2010 r.; wzrost o 2 %), wśród których tradycyjnie
najliczniejszą 7grupę stanowili studenci UWr (18.885 czyli 57 %) i pracownicy
naukowi UWr (4.307, czyli 13%). Udostępniono 165.356 wol. (mniej o 12.222
wol. – spadek o 6,9%) wydawnictw zwartych i ciągłych. 95% zbiorów
udostępniono na podstawie zamówień online.
W czytelni czasopism bieżących zarejestrowano 2.249 użytkowników (o
263 mniej niż w 2010 r.; spadek o 10,5%), którym udostępniono 46.267 jedn.
czasopism bieżących (więcej o 285 jedn.; wzrost o 0,6%). Z czytelni
korzystali studenci i pracownicy prawie wszystkich uczelni wrocławskich
(także niepublicznych) i wielu dolnośląskich. Biblioteka Uniwersytecka
otrzymuje egzemplarz obowiązkowy i udostępnia bieżące czasopisma
niemalże ze wszystkich dziedzin nauki (846 tytułów w 1.490 jedn./wol.).
W ramach projektu edukacyjnego „Watch Docs. Prawa Człowieka w
Filmie”

w

czytelni

czasopism

bieżących

udostępniane

są

filmy

dokumentalne poświęcone prawom człowieka. Filmy na DVD w polskiej
wersji językowej, zostały przekazane w depozyt Bibliotece przez Społeczny
Instytut Filmowy w Warszawie. W minionym roku wypożyczono 42 tytuły.
W wypożyczalni miejscowej wypożyczono 195.942 wol. (mniej o 4.422
wol. niż w roku ubiegłym; spadek o 3%), w tym studentom Uniwersytetu
Wrocławskiego – 156.035 wol. czyli 79,6%. Pracownikom Uniwersytetu
wypożyczono 19.046 wol. czyli 9,7% . Wśród książek wypożyczonych 95,1 %
(w 2010 r. – 94,7 %) stanowiły książki znajdujące się w bazie komputerowej,
których

wypożyczanie

odbywało

się

w

sposób

zautomatyzowany.

Zamówienia komputerowe stanowiły 90,4% ogólnej liczby złożonych
rewersów

(145.330).

Niewątpliwie

dzięki

komputeryzacji

procesu

wypożyczania i komputerowej informacji o dostępnych zbiorach można
odnotować niski poziom zamówień niezrealizowanych (2,3% ogólnej liczby
160.602 rewersów złożonych do realizacji; w 2010 r – 2,3% ogólnej liczby
162.762 rewersów).
W minionym roku, do wszystkich grup czytelników, wysłano 1.571 monitów,
wygenerowanych przez system komputerowy oraz upomnień tradycyjnych,
wzywających do zwrotu przetrzymywanych książek. Dzięki systematycznemu
corocznemu monitowaniu czytelników o zwrot przetrzymywanych książek
utrzymuje się wysoki wskaźnik oddawanych woluminów -

w 2011 r.
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zwrócono ok.185.400 wol. (w 2010 r. dokonano zwrotu ok. 173.000 wol.)
Uprawnienia do wypożyczania książek (poprzez aktywowanie konta na
podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej bądź poprzez wykupienie
karty bibliotecznej) uzyskało 4.087 (w 2010 r. – 3.536; wzrost o 15,5 %)
użytkowników, dokonano również prolongaty 9020 kart wydanych wcześniej.
W sumie 12.750 (w 2010 r.– 12.576; wzrost o 1,3%) osób wpisanych do bazy
uzyskało prawo do wypożyczania książek w roku akademickim 2011/2012, w
tym 8.590 (czyli 67,3%) studentów UWr (w 2010 r. – 9.538). Ogółem, na
koniec roku 2011, baza komputerowa zawierała 94.494 (w 2010 r. – 88.479)
rekordów czytelnika – w tym 50.540 kont aktywnych.
Wypożyczalnia międzybiblioteczna na 2.580 otrzymanych zamówień (w
2010r. – 2.747) zrealizowała wysyłkę 2.275 wol.(w 2010 r. - 2.322) do
bibliotek krajowych i zagranicznych. W oparciu o 938 (w 2010 r. -1.045)
zamówień

wysłanych

do

bibliotek

krajowych

i

zagranicznych

dla

użytkowników naszej Biblioteki sprowadzono 797 wol. (952 wol. w 2010 r.).
Udostępnianie zbiorów specjalnych do polowy roku 2011 odbywało
w Czytelni Zbiorów Specjalnych (głównie zbiory nowe) i niewielkich
czytelniach

poszczególnych

Regulaminu

udostępniania

oddziałów.
zbiorów

Po

wprowadzeniu

wszystkie

materiały

nowego

biblioteczne

zgromadzone w budynku „Na Piasku” udostępniane są wyłącznie w Czytelni
Zbiorów Specjalnych.
W Czytelni Zbiorów Specjalnych, od lipca 2011 r. udostępniającej
wszystkie materiały biblioteczne zgromadzone w budynku „Na Piasku”,
zarejestrowano 5.322 użytkowników (w 2010 r. – 8.143). Najliczniejszą grupę
wśród

czytelników

(1.960

osób)

stanowili

studenci

Uniwersytetu

Wrocławskiego (historia, historia sztuki, filologia germańska, informacja
naukowa i bibliotekoznawstwo), Uniwersytetu Przyrodniczego, Politechniki
Wrocławskiej oraz studenci uczelni niepaństwowych. Doktoranci i pracownicy
naukowi

Uniwersytetu

(historia,

historia

sztuki,

filologia

germańska)

odwiedzili czytelnię 1.455 razy. Pozostałe osoby (1.907) - to przede
wszystkim historycy sztuki, nauczyciele, bibliotekarze, historycy i architekci.
W roku sprawozdawczym, w Czytelni Zbiorów Specjalnych udostępniono
33.490 wol. (w 2010 r.: 44.826 wol.), z tego: 16.404 wol. z kolekcji śląskiej
Gabinetu Śląsko – Łużyckiego, 14.082 wol. ze zbiorów własnych Czytelni,
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1.202 wol. z Oddziału Zbiorów Graficznych oraz 1802 wol. z Oddziałów:
Rękopisów,

Starych

Druków,

Zbiorów

Muzycznych

i

Zbiorów

Kartograficznych ( w tym 1359 wol. zbiorów specjalnych).
Statystyka udostępniania zbiorów w czytelniach przy oddziałach zbiorów
specjalnych czynnych do zmiany Regulaminu udostępniania zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu, tj. do końca czerwca 2011r.
przedstawia się następująco:
Czytelnię Oddziału Starych Druków odwiedziło 301 czytelników,
którym udostępniono 975 wol.
W czytelni Oddziału Rękopisów zarejestrowano 198 czytelników i
udostępniono 848 wol./jedn.
W czytelni Oddziału Zbiorów Kartograficznych udostępniono 428
wol./jedn. map, atlasów i księgozbioru podręcznego dla 222 czytelników.
W czytelni Oddziału Zbiorów Muzycznych przyjęto 302 czytelników,
którym udostępniono 1.613 wol.
W pracowni Oddziału Zbiorów Graficznych udostępniono 16.201
jedn. grafiki, fotografii, pocztówek, ekslibrisów i fotokopii zbiorów specjalnych
dla 313 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
3.098 jedn./ wol. (w 2010 r.: 3.547).
IX. Informacja naukowa
W

Oddziale

Informacji

Naukowej

udostępniano

użytkownikom

zarówno księgozbiór podręczny Oddziału, jak i elektroniczne bazy danych.
Zarejestrowano odwiedziny 1.697 użytkowników (w 2010 r. – 1.675),
którym udostępniono 238 wol. (w 2010 - 792).
przede

wszystkim z elektronicznych

Użytkownicy korzystają

źródeł informacji. Szczególnym

zainteresowaniem cieszą się: Archiwum Gazety Wyborczej, Archiwum
Rzeczpospolitej oraz baza STOR i baza LEX. 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
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z serwera Biblioteki Uniwersyteckiej, z serwera Politechniki Wrocławskiej
(CC, SCI, CA i Inspec), do baz danych Biblioteki Narodowej, a także dostęp
do 61.830 tyt. czasopism elektronicznych poprzez serwisy abonowane
przez Bibliotekę oraz do 14 baz pozostających w dostępie promocyjnym. Dla
użytkowników wykonano 168 (80) 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) ;



Nature Chem./Phys./Mat.



Springer - ICM ;



American Chemical Society (ICM);



Royal Society of Chemistry;



Chemical Abstract (PWr);



Web of Knowledge;



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 ściąganiu pełnych
tekstów.
Przez serwer proxy do wszystkich wykorzystywanych licencjonowanych baz
danych umożliwiono dostęp 179 nowym użytkownikom. Na dzień 31.12.2011
r. zarejestrowane jest 1.367 kont pracowników naukowych i doktorantów
UWr korzystających z tej oferty (w 2010 r było to 1.188 kont) – w tym 66
zablokowanych.
Użytkownicy serwera proxy 156.17.58.23 w BU do użytków zdalnych
Rok
2007
2008
2009
2010
2011

Liczba
użytkowników
Zarejestrowani Aktywni
613
310
809
387
954
428
1.124
492
1.416
539

Volumen
pobrań
w Gb
76,9
161,6
123,6
131,7
236,7

Użytkownicy
o vol. pobrań
1Gb+
0,5 Gb+
20
33
24
50
21
49
25
62
50
59

27

W roku 2011 udostępniano następujące elektroniczne serwisy informacyjne:

Wirtualna Biblioteka Nauki
Elsevier
PDF + HTML

Rok

Koszt
w PLN

2008

676 512,93

48 129

56 544

104 673

2009

970 503,30

33 503

68 645

102 148

ICM

ScDir

ICM+ScDir

2010

Licencja
krajowa

25 011

79 206

104 217

2011

Licencja
krajowa

18.881

77.423

96304

EBSCO
Rok

Sesje

Przeszukiwania

Koszt
(PLN)

PDF+HTML
łącznie

2008

20 975

87 955

15 882

17 970,79

2009

21 196

153 851

16 135

2010

13 470

218 502

23 509

2011

8604

142026

10530

20 898,92
Licencja
krajowa
Licencja
krajowa

SPRINGER
Liczba dokumentów
Pdf i Html
LINK

ICM

Koszt
(PLN)

LINK+
ICM

2008

10 893

6 725

17 618 208 243,61

2009

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

22500

4 403

26903

2011

23603

3515

27118

Licencja
krajowa
Licencja
krajowa
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Web of Knowledge
Rok

(1)

Koszt
(PLN)

ICM

(2)

Sesje
łącznie

Th.-Reuters

Sesje

Wysz.

(3)

(4)

Sesje

Wyszukiwania
łącznie

Wysz.

(5)

(6)

(7)

(8)

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

Journal
Citation
Reports
Sesje

Wysz.

--

--

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

2011

Lic. Kraj.

2257

11190

5860

34694

8117

45 884

1336

1882

Nature
Koszt
(PLN)
2011

Pobrane
PDF+
HTML

Licencja krajowa

2423

Science
Koszt
(PLN)
2011

Pobrane
PDF+
HTML

Licencja krajowa

Przeszukiwań

1888

882

Licencje własne
JSTOR
Wykorzystano

Sesje

Wyszukiwania

Pdf/html

Koszt w PLN

tytułów

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

2011

b.d.

18803

25179

50448

19148,64

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

Koszt (PLN)

Pobrane PDF+html

2008

-„-

2 683

2009

-„-

4 907

W tym pakiet
Astronomia

1 356

Formalny początek licencji
2010

93 427,26

5 030

1 193

2011

43719

4995

1294

American Institute of Physics / American Physical Society
Pobrane
PDF+html

W tym
PROLA

Rok

Koszt

2008

45 521,49

9 959

4 448

2009

67 018,35

12 148

7 048

2010

57 299,80

8 216

461

2011

67001,52

6369

384

American Chemical Society
Rok

Koszt
(PLN)

Wyszukiwania

Pobrane
PDF+html

W tym
Legacy
Archive

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

2011

71 035,08

15299

26199

4443

Royal Society of Chemistry
Rok

Koszt
(PLN)

Liczba
przeszukiwań

Liczba
dokumentów
PDF/html

W tym
Archiwum
1841-1996

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

2011

36947,72

4536

9566

1627

Nature Chem./Phys./Mat.
Rok

Koszt
(PLN)

Liczba
przeszukiwań

Liczba
dokumentów
PDF/html

W tym
Archiwum

2011

79631,44

809

3053

0
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W Informatorium Oddziału Informacji Naukowej i dyżurów w sali
katalogowej (70 godzin tygodniowo) - na podstawie katalogów własnych,
katalogów centralnych oraz polskich i zagranicznych źródeł informacyjnych udzielono bezpośrednio lub telefonicznie
9.158 informacji (w 2010 r.–
7.923), w tym:
- informacje bibliograficzne: 406 (w 2010 r. – 871)
- informacje biblioteczne:
8.360 (w 2010 r. – 6.307)
- informacje rzeczowe:
392 (w 2010 r. – 645)
Natomiast pracownicy oddziałów zbiorów specjalnych udzielili użytkownikom
530 konsultacji w zakresie zasobów własnych kolekcji.
W Oddziale Informacji Naukowej zarejestrowano 286 (w 2010 r. – 177)
kwerend pisemnych, w tym 104 zagranicznych (w 2010r. - 30).
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 2011 zarejestrowano, m.in.:


1.113.878 wywołań strony internetowej BUWr, bez wywołań Biblioteki
Cyfrowej) (w 2010 r. - 1.105.280, bez wywołań Biblioteki Cyfrowej, Bazy
Publikacji Pracowników UWr, Katalogu komputerowego Vectors iPortal);



92.123 wyszukiwań w module „e-Źródła” (w 2010 r. – 133.150);



374.078 wejść do katalogu komputerowego VIRTUA poprzez interfejs
Vectors iPortal/Chameleon (w 2010 r. – 405.830) ;
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22.396 wejść do bazy Bibliografii publikacji pracowników Uniwersytetu
Wrocławskiego (w 2010 r. – 20.649);



5.382 wejść do katalogu zbiorów kartograficznych - GAIK



16.825

(2010 r. – 17.282) wejścia do zdigitalizowanych katalogów

kartkowych (bez uwzględnienia tych, które dostępne są w Bibliotece
Cyfrowej); w tym: 2.682 wejścia do katalogu alfabetycznego książek,
4.048 (3.593) wejścia do katalogu czasopism, 4.417 (4.929) wejścia do
katalogu (alfabetycznego i systematycznego książek oraz alfabetycznego
czasopism) dawnego Gabinetu Śląsko Łużyckiego, 3.559 (3.139) wejść
do katalogu Oddziału Starych Druków i 487 (973) wejścia do katalogu
Biblioteki dawnego Gimnazjum Brzeskiego; 511 (868) wejścia do katalogu
alfabetycznego Oddziału Zbiorów Kartograficznych; 398 (410) wejść do
cząstkowego katalogu ekslibrisów Oddziału Zbiorów Graficznych; 483
(688) wejść do katalogu systematycznego Oddziału Bibliologicznego, 115
wejść do alfabetycznego katalogu nut, 125 wejść do katalogu dzieł
artystycznych dawnej Biblioteki Miejskiej


13.679 (31.611) wejścia do Indeksu Akcesji Oddziału Rękopisów;



3.346

(76.533)

wyszukiwań

w

katalogu

czasopism

bibliotek

specjalistycznych;


885 (883) wyszukiwań w katalogu czasopism II obiegu;



1.552 wejścia do katalogu mikrofilmów druków XV-XVIII w.



7.237 (8.840) moduł przydatnych adresów



13.642 (8.266) usługi online.

W odniesieniu do Biblioteki Cyfrowej UWr. w okresie od stycznia 2011 do grudnia
2011r. zarejestrowano następujące dane statystyczne:


Łączna liczba odwiedzających: ok. 1.200.000



Łączna liczba dodanych publikacji: 2.372



Łączna liczba odsłon (stron): 17.189.669



Łączna liczba wyszukiwań: 154.623



Łączna liczba wyświetlonych publikacji: 663.304

Ponadto,

kontynuowano

comiesięczne

napełnianie

Serwisu

nowości

zagranicznych. Łącznie zaprezentowano 164 tytuły (w roku ubiegłym -153 tytułów),
połączonych za pomocą hiperlinków ze stosownymi rekordami bibliograficznymi w

32

bazie systemu VIRTUA, czyli w katalogu OPAC.
Kontynuowano

opracowywanie

bazy

Bibliografii

publikacji

pracowników

Uniwersytetu Wrocławskiego w programie MAK i formacie MARC21, dostępnej w
postaci elektronicznej poprzez witrynę internetową Biblioteki Uniwersyteckiej
(www.bu.uni.wroc.pl).
Stan bazy na dzień 31.12.2011 wynosił 73.030 rekordów (w roku ubiegłym
63.049), w bazie internetowej widoczne było 72.119 rekordy ( w roku ubiegłym –
62.233). W bazach roboczych (zawierających rekordy wymagające korekty) jest
911 rekordów: WPIS: 263 (nabytki bieżące i rekordy retrospektywne wymagające
wyjaśnienia z autopsji) FORMULARZE: 361 (rekordy wprowadzone przez
formularze internetowe), CHEMIA – 101, INSTYTUT - 186.
Stan bazy internetowej powiększył się o 9.886 rekordów.
W minionym roku uruchomiono rejestrację publikacji doktorantów UWr – w sumie
dopisano 1.063 rekordy dla doktorantów. Opisane w bazie prace doktorantów są
włączane do statystyki ogólnej jednostek z możliwością wydruku listy publikacji i
zestawienia tabelarycznego.
Kontynuowano też prace nad napełnianiem bazy Bibliografia piśmiennictwa o
Uniwersytecie Wrocławskim. Do prac bibliograficznych i dokumentacyjnych
(napełnianie obu baz) przejrzano 1.364 książki. Do bazy wprowadzono 619 nowych
rekordów uzupełnionych o hasła przedmiotowe jhp KABA. Zmodyfikowano 697
rekordów.
Stan bazy na dzień 31.12.2011 wyniósł 3.755 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 98 kwerend (w tym 50 – krajowych, 48 – zagranicznych), w
roku 2010 było 111 kwerend. Oddział Rękopisów zrealizował 250 kwerend (64 –
krajowe i 186–zagranicznych), w 2010 r. - 193 kwerend. Oddział Zbiorów
Graficznych zrealizował 81 kwerend (72 krajowe, 9 zagranicznych), w roku 2010
było 72 kwerendy. Oddział Zbiorów Muzycznych wykonał 49 (w roku ubiegłym –
76) kwerend pisemnych (w tym 13 krajowych i 36 zagranicznych). W Oddziale
Zbiorów Kartograficznych zrealizowano 24 kwerendy (w tym 20 krajowych i 4
zagraniczne), w 2010 r. – 24 kwerendy.
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X. Działalność szkoleniowa
Materiały informacyjne i szkoleniowe dla użytkowników Biblioteki dostępne
są online poprzez stronę domową BUWr (tzw. Wirtualny przewodnik użytkownika
oraz

-

pakiet

szkoleniowy

e-learningu,

zawierający

7

kursów). W

roku

sprawozdawczym uzupełniono je kolejną edycją drukowanego Przewodnika
Użytkownika, wydanego w nakładzie 100 egz.
W minionym roku Oddział Informacji Naukowej (wspólnie z innymi oddziałami
BU) przeprowadził szkolenia dla studentów III roku Instytutu Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa UWr. na temat automatyzacji biblioteki i systemu VIRTUA (80
osób), a także prezentację pracy OIN (35 osób), prezentację pracy Sekcji Prac
Bibliograficzno-Dokumentacyjnych

oraz

omówienie

bibliograficzno

-

bibliometrycznych baz danych. Przeprowadzono także lekcje biblioteczne dla
licealistów (125 osób).
Szkoleniami i praktykami objęto też bibliotekarzy. Praktykę podstawową i
specjalistyczną przed awansem na stanowisko starszego bibliotekarza i kustosza
odbyło 7 osób. 4 pracowników BU odbyło praktykę w innych bibliotekach
wrocławskich. W ramach wymiany międzynarodowej na stażach w BU przebywały 3
osoby z Niemiec i Francji.
Dwoje studentów podjęło staż wolontariacki ze skierowania przez Narodowe
Centrum Kultury w Warszawie – pracowali przy porządkowaniu zbioru dokumentów
życia społecznego.
Przez cały rok 2011 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 Uniwersyteckiej i pracowników bibliotek specjalistycznych - z
Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej, Biblioteki Filologii Słowiańskiej, Biblioteki
Instytutu Historii oraz Biblioteki Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego,
Biblioteki Wydziału Matematyki i Informatyki. Szkolenia prowadził bibliotekarz
systemowy BUWr, a także Oddziały: Wydawnictw Ciągłych, Udostępniania Zbiorów
i Informacji Naukowej.
Redaktorzy Biblioteki Cyfrowej odbyli szkolenia w zakresie obsługi Inwentarza
Zbiorów Zdigitalizowanych.
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Na studenckie praktyki zawodowe przyjęto 5 studentów z Instytutu Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr . 3 studentów odbyło praktykę w Pracowni
Reprografii i Digitalizacji, zaś 2 – w Oddziale Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa
Kulturowego.
XI. Działalność naukowo-badawcza
Tradycyjnie - działalność naukowo-badawcza w Bibliotece realizowana była
w formie prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem BUWr, prac prowadzonych
we

współpracy

podejmowanych

z

innymi

tematów

instytucjami,

a

badawczych,

także

w

formie

wykraczających

indywidualnie

poza

tematykę

biblioteczną.
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 (grudzień)
2011 zakończono realizację projektu badawczo-rozwojowego „Śląskie Archiwum
Ikonograficzne” (nr R17 007 02) – pod kierunkiem Adama Żurka. Za najcenniejsze
wyniki prac należy uznać ustalenia z zakresu heraldyki – przygotowano cykl
artykułów z tej dziedziny, które ukażą się w r. 2012. Część materiałów została
zaprezentowana na IV Kongresie Mediewistów Polskich (Poznań, 19-24 września
2011) przez kierownika projektu.
W

r.

2011

kontynuowano

też

realizację

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), przedłużonego do końca marca 2012 r. Projekt realizowany jest pod
kierownictwem Grażyny Piotrowicz. W 2011 r. do opracowania w ramach projektu
wyselekcjonowano następne 136 druków zwartych XIX w. oraz 40 starych druków z
tzw.

zbioru „Y” (Wratislaviana). Opracowano

w systemie VIRTUA 444 druki,
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tworząc hasła khw (297), rekordy bibliograficzne (460), rekordy egzemplarza (444)
oraz hasła przedmiotowe w języku KABA (441). Warto zwrócić uwagę na fakt, że
struktura haseł tworzonych w ramach projektu jest zupełnie inna niż średnia dla
biblioteki. Np. dla druków XIX w.: na 460 nowe rekordy bibliograficzne przypada
tylko 8 rekordów kopiowanych, zaś na 297 nowych KHW – tylko 7 kopiowanych.
Łącznie – w okresie trwania projektu - wyselekcjonowano 2.084 druków, dla których
utworzono 1.179 i skopiowano 15 rekordów bibliograficznych, 794 autorskie i 88
skopiowanych haseł khw, 1.248 rekordów egzemplarza oraz 1.151 rekordów jhp
KABA. Kontynuowano katalogowanie starych druków w ramach projektu.
Skatalogowano 144 stare druki. Równocześnie, zgodnie z

założeniami

projektu,

digitalizowano: wybrane druki w całości oraz ich strony tytułowe, spisy treści, spisy
ilustracji, znaki własnościowe oraz wybrane ilustracje z druków. Postęp prac nad
projektem został zaprezentowany przez kierownika projektu na VI Konferencji
naukowej „Infobazy 2011” w Gdańsku-Sopocie (5-7 września 2011 r.).
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 wykonano szczegółowe opisy obiektów do następujących
tematów: Sztuka romańska (ze szczególnym uwzględnieniem miniatorstwa),
Architektura średniowieczna na ziemiach polskich (z wyłączeniem Małopolski i
Warmii), Architektura gotycka Warmii, Miniatorstwo gotyckie, Rzemiosło artystyczne
na ziemiach polskich - wyroby z drewna, Rzemiosło artystyczne na ziemiach
polskich - wyroby z metali kolorowych (miedź, cyna, stopy), Numizmatyka i
sfragistyka na ziemiach polskich, Sztuka obszaru Świętego Cesarstwa Rzymskiego
w średniowieczu i jej wpływy na ziemie polskie. Kontynuowano kwerendy i
wykonanie testowych zdjęć do programu bazodanowego, m.in. na obszarze
Dolnego Śląska, Kujaw, Pomorza Zachodniego, Pomorza Gdańskiego, Warmii oraz
Czech i Moraw, Austrii, Bawarii, Frankonii, Dolnej Saksonii, Pikardii, Normandii,
Burgundii. Postęp prac nad projektem został zaprezentowany przez Adama Żurka
na VI Konferencji naukowej „Infobazy 2011” w Gdańsku.
W

roku

sprawozdawczym

kontynuowano

realizację

dwóch

projektów,

współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju

Regionalnego,

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego
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Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 6: Wykorzystanie i
promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska, Działanie 6.4.
"Turystyka

kulturowa",

upowszechnienie

Nabór

informacji

o

35/K/6.4/2009
dziedzictwie

"Turystyka

przeszłości

-

kulturowa

–

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,
Przechowywania Zbiorów, Rękopisów, Starych Druków, Zbiorów Graficznych,
Zbiorów

Kartograficznych,

Zbiorów

Muzycznych,

oraz

Czytelni

Zbiorów

Specjalnych, Pracowni Reprografii i Digitalizacji i Pracowni Konserwacji Zbiorów
Specjalnych.
W roku 2011 w ramach realizacji projektów kontynuowano wybór materiałów
bibliotecznych do digitalizacji i tworzono opisy merytoryczne (ok. 3.000 opisów w
formacie Dublin Core). Dopracowano (w ramach spotkań międzyoddziałowych
prowadzonych przez Zastępcę Dyrektora ds. Zbiorów Specjalnych BUWr. -

st.

kustosz dypl. mgr Ewę Pitak) standardy związane z digitalizacją, nadawaniem
metadanych i archiwizacją plików. Wdrożono (przygotowany przez inż. Rafała
Raczyńskiego z Oddziału Komputeryzacji) inwentarz digitalizatów. Od jesieni 2011
r. stał się on głównym narzędziem rejestrowania postępu prac przy projektach,
dzięki niemu wyeliminowano m.in. papierowe metryki. Poszczególne sekcje opisu
wypełniane są przez pracowników merytorycznych i technicznych. Do końca I
kwartału 2012 r. nastąpi zakończenie przenoszenia rozproszonych danych do
inwentarza digitalizatów.
W projekcie „Dziedzictwo Regionu i Europy” stan zaawansowania prac na 30
listopada 2011 r. wyniósł 70,35 %, w tym z ośmiu zadań w projekcie dwa zostały
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zamknięte, w dwóch kolejnych stan realizacji przekroczył 80 %. Dla dwóch z
czterech wskaźników rezultatu osiągnięto wartość docelową.
W projekcie „Imago Silesiae Inferioris online” stan zaawansowania prac na 30
listopada 2011 r. wyniósł 70,88 %, w tym z ośmiu zadań w projekcie jedno zostało
zamknięte, w trzech kolejnych stan realizacji przekroczył 90 %. Dla dwóch z
czterech wskaźników rezultatu osiągnięto wartość docelową.
W roku sprawozdawczym, w E-Wydawnictwie BUWr. wydano kolejny ebook, w ramach serii wydawniczej E-Biblioteka Historyczna pt. Die „Silesiographia“
und „Breslo-Graphia“ von Nicolaus Henel , w opracowaniu Detlefa Haberlanda.
Dr Dariusz Przybytek kontynuował prace w programie badawczym
Historyczno-topograficzny Atlas miast śląskich, prowadzonym przez Instytut
Herdera w Marburgu. Ponadto, swoje prace badawcze prowadzone w oparciu o
zbiory specjalne BUWr kontynuowali: Alicja Borys, Michał Broda oraz Weronika
Karlak.
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: Elżbieta Dąbrowska i Piotr Rossa, wyjechały na
tydzień do Biblioteki Narodowej w Pradze. W ramach wymiany i współpracy przez 1
tydzień (22-29 września) z wizytą w BU przebywała dyrektor Biblioteki Uniwersytetu
Ruhr w Bochum – dr Erda Lapp.
W ramach programu LLP-ERASMUS 11 bibliotekarzy odbyło staże w
naukowych bibliotekach zagranicznych – w Barcelonie, Lyonie, Lwowie, Paryżu
Pradze i Wilnie.,
Dr Iwona Bińkowska otrzymała miesięczne stypendium w Instytucie Herdera
w Marburgu.
Jak

co

roku,

pracownicy

Biblioteki

Uniwersyteckiej

i

bibliotek

specjalistycznych uczestniczyli też w konferencjach krajowych i zagranicznych,
w tym wiele razy z referatami. Wydali szereg publikacji, z których część posiada
charakter naukowy.
XII. Działalność dydaktyczno-popularyzatorska
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W roku sprawozdawczym zbiory specjalne były prezentowane 47 (w roku
ubiegłym – 51) grupom wycieczkowym z kraju i kilkunastu indywidualnym
gościom z zagranicy (łącznie 558 osób; w roku ubiegłym 523 osoby), dla których,
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przygotowano odpowiednie zestawy
eksponatów z poszczególnych zbiorów. Były to przeważnie godzinne spotkania, w
czasie których bibliotekarz omawiał wybrane eksponaty. Część spotkań –
prezentacja zbiorów dla studentów - prowadzona była przez wykładowcę
przedmiotu, lecz przy współudziale bibliotekarza. Przyjęto grupy studentów z UWr z
następujących

instytutów:

Historycznego,

Informacji

Naukowej

i

Bibliotekoznawstwa, Filologii Polskiej, Filozofii, Historii Sztuki, z katedry Filologii
Niderlandzkiej

oraz

z

Katedry

Muzykologii.

Przyjęto

także

grupy

gości

zagranicznych: studentów bibliologii z Moguncji, germanistyki z Heidelbergu,
historii z Petersburga oraz grupę bibliotekarzy z Wolfenbüttel. Ponadto, Bibliotekę
zwiedzili nauczyciele i uczniowie z dwóch szkół wrocławskich (zbiory muzyczne i
graficzne) oraz laureaci konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych
(kartografika). Specjalną prezentację tematyczną przygotowano w Oddziale Starych
Druków dla uczestników międzynarodowej konferencji organizowanej przez Instytut
Filologii Romańskiej, a uczestnikom Konferencji Kierowników Polskich Bibliotek
Prawniczych zaprezentowano warsztat pracy Pracowni Reprografii i Digitalizacji.
Najwięcej grup przyjęły oddziały: Starych Druków, Rękopisów i Zbiorów
Muzycznych. Cymelia ze zbiorów BUWr interesowały również

grupę stażystów

zagranicznych odbywających szkolenia w ramach programu ERASMUS.
Gośćmi

indywidualnymi Biblioteki byli, m.in.: dr Erda Lapp - dyrektor Biblioteki

Uniwersyteckiej w Bochum , dr Femke Prinsen z Wolfenbüttel, Jozef van der Perre
z Brugii, Danuta Kozlovskiene i Odeta Pakalnienie z Wilna, Christina Mehl i Markus
Malo ze Stuttgardu.
W ramach XIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki pracownicy Biblioteki
przygotowali wystawę „Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada” - Wystawa w stulecie
urodzin Czesława Milosza (Oddział Informacji Naukowej) oraz prelekcję 450 lat
mapy Śląska Marcina Helwiga z pokazem oryginalnych map. Bibliotekę odwiedziły
203 osoby (w 2010 r. - 296). Ponadto, pracownicy Biblioteki współprowadzili
wykłady przygotowane przez pracowników Wydziału Nauk o Ziemi i Wydziału Nauk
Historycznych i Pedagogicznych.
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Dodatkowo, w dniach 4 – 7 października, we współpracy z Haus Schlesien,
zorganizowano wystawę „Zmierzch klasztorów – od przełomu do czasów
najnowszych”, którą zaprezentowano jako imprezę towarzyszącą Międzynarodowej
Konferencji

Naukowej

zatytułowanej

Uniwersytet

Wrocławski

w

kulturze

europejskiej XIX i XX wieku, zorganizowanej w ramach obchodów 200-lecia
Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu. Wystawę obejrzało wielu gości
krajowych i zagranicznych (głównie z Niemiec).
Społeczność akademicką UWr nadal informowano o problematyce i zbiorach
bibliotecznych poprzez Newsletter (miesięcznik redagowany przez zespół: Piotr
Rossa,

Ewa

Pitak,

Michał

Białowąs)

oraz

na

łamach

Przeglądu

Uniwersyteckiego. Jak co roku wydano też Kalendarz BUWr. – tym razem
zaprojektowany przez pracowników Oddziału Starych Druków, przy współpracy
kierownika Pracowni Reprografii i Digitalizacji. Przygotowano też zestaw kart
świątecznych z wykorzystaniem motywów okolicznościowych wybranych ze
średniowiecznych rękopisów.
Bardzo istotną funkcję promocyjną i marketingową nadal pełni strona
domowa BUWr, na której funkcjonuje serwis informacyjno-usługowy Biblioteki,
przygotowany i na bieżąco prowadzony jednocześnie w trzech wersjach
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 Przechowywania 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.
Zrealizowano bieżące protokoły braków bezwzględnych (642 pozycji) oraz
archiwalne protokoły zagubień czytelniczych (2.128 pozycji). Selekcja księgozbioru
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objęła

fond

skryptów

(przekazano

na

makulaturę

988

wol.)

oraz

wieloegzemplarzowe czasopisma (4.396 wol. przekazano innym bibliotekom
polskim lub na makulaturę).
Do Bazy Dubletów wprowadzono opisy dla dalszych 534 wol. (łącznie –
2.119 wol.) Równolegle tworzono listy nieopracowanych zbiorów zabezpieczonych
– spisano 170 pozycji (łącznie spisano 2.346 pozycji). Kolejne przemieszczenie
księgozbioru pozwoliło

przyjąć i włączyć na półki 31.501 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 ramach prac związanych z realizacją projektów „Dziedzictwo Regionu i Europy”
oraz „Imago Silesiae Inferioris online” wytypowano do opracowania i digitalizacji 375
dzieł w 505 wol.
W oddziałach zbiorów specjalnych „Na Piasku” prowadzono codzienną
kontrolę wilgotności i temperatury w magazynach oraz kontrolę stanu zachowania
zbiorów. Prawie we wszystkich magazynach przemieszczano i przesuwano zbiory,
aby

lepiej

zagospodarować

powierzchnie

magazynowe.

W

ramach

prac

magazynowych odbywało się pieczętowanie zbiorów oraz zabezpieczanie ich
bibułkami, fascykułami i obwolutami. W Oddziale Starych Druków uzupełniono ok.
2600 brakujących pieczęci, a w Oddziale Rękopisów opieczętowano 1170 listów i
autografów. W Oddziale Zbiorów Kartograficznych zakończono przenoszenie map
leżących do nowych kopert, teczek i szaf ok. 1500 sztuk (w 2010 r.: 986 wol.) oraz
rozpoczęto układanie map składanych (II.B) w specjalnie zamówionych pudłach
archiwalnych (ok. 1.000 sztuk). W obwoluty niskokwasowe oprawiono 1395
rękopisów i 678 starych druków. Porządkowanie szaf i magazynów w Oddziale
Starych Druków przyniosło szereg cennych znalezisk, m.in. odnaleziono dwa dzieła
graficzne, które przekazano do zbiorów graficznych oraz siedem map, które
przekazano do zbiorów kartograficznych, zidentyfikowano cześć luźnych opraw i
przypisano je dziewięciu inkunabułom (przy okazji stwierdzono, że dwom
inkunabułom zostały przy wcześniejszej konserwacji mylnie przypisane okładziny),
zidentyfikowano kilka kart z rozsypów pochodzących z inkunabułów, które w
Katalogu B. Kocowskiego notowane były jako braki, zidentyfikowano – w ramach
porządkowania rozsypów – dwa nowe inkunabuły i jeden druk z XVI w. (druki te
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pilnie wymagają konserwacji). Szereg prac porządkowych wykonano przy
przejmowaniu do magazynu, odzyskanego w listopadzie i grudniu 2010 r., depozytu
z Instytutu Historii Państwa i Prawa. Wobec braku stosownej dokumentacji,
wystąpienia problemu zdublowanych sygnatur oraz trudności w ustaleniu
prawidłowych opisów dzieł, które nie powróciły do Biblioteki Uniwersyteckiej były to
prace czasochłonne. Po całkowitym ich zakończeniu zostanie sporządzone odrębne
sprawozdanie. Po porównaniu list zwróconych druków z zakładkami w magazynie
można stwierdzić, że zwrócono 189 dzieł, a 51 dzieł nadal brakuje.

Ponadto,

odnaleziono 3 pudła sfotografowanych kart tytułowych w obrębie trzech ciągów
sygnatur – karty te opieczętowano i włożono do fotoinwentarza. Prace porządkowe
na dużą skalę wykonano też w magazynie zbiorów śląskich. Przede wszystkim z
pom. nr 110 przeniesiono do magazynu ok. 60 teczek dokumentów życia
społecznego, 30 teczek dokumentów II obiegu z regiony dolnośląskiego oraz 3
pudła z przedwojennymi dysertacjami. W fascykuły włożono ok. 650 wol.
czasopism, kilkadziesiąt pozycji złożonych w stosach w różnych kątach magazynu
włożono na półki, odnaleziono kilkanaście woluminów czasopism z magazynu
ogólnego, uporządkowano sygnaturowo ok. 40 % zbioru mikrofilmów i ułożono je w
specjalnie zamówionych pudłach introligatorskich, zaktualizowano i uporządkowano
magazynową kartotekę wypożyczeń, z której wycofano ok. 150 zakładek
rewersowych na pozycje, które były na półkach. Ponadto, kontynuowano
porządkowanie

zbioru dubletów i zbioru druków ulotnych oraz rozpoczęto

weryfikację ewidencji zbioru Wratislavianów.
W

roku

sprawozdawczym

Samodzielna

Sekcja

Kontroli

Zbiorów

kontynuowała rozpoczęte skontra :
- w Oddziale Starych Druków – spisano kolejne 2.992 sygnatury; łącznie
sprawdzono 170.492 sygnatury,
- w kolekcji śląsko-łużyckiej (d. Gabinet Śląsko-Łużycki) - kontynuacja
skontrum z 2009 r. - sprawdzono 5.945 sygnatur kolekcji Wratislaviana oraz 5.417
sygnatur czasopism (59.378 roczników – wykryto 160 braków względnych),
- w Oddziale Gromadzenia Zbiorów (skontrum zdawczo-odbiorcze) –
sprawdzono 844 tytuły AUW zakupione w celu wymiany zagranicznej i
krajowej.
W związku z wykryciem przez policję kradzieży książek w Oddziale
Przechowywania

Zbiorów – w październiku 2009 r. rozpoczęto nadzwyczajne
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skontrum obejmujące całość zbiorów tam przechowywanych. W ubiegłym roku
skontrolowano kolejne 237.604 sygnatury wydawnictw zwartych, 7.380 tytułów
(110.389 wol.) czasopism oraz 443 tytuły (8.308 wol.) gazet. Stwierdzono brak
2.453 wol./jednostek, 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.
W roku sprawozdawczym także inne oddziały Biblioteki, corocznym
zwyczajem,

przeprowadziły

Przechowywania Zbiorów

skontra

własnych

przeprowadził

księgozbiorów.

wyrywkowe

skontrum

Oddział

wydawnictw

zwartych, czasopism i skryptów, w wyniku którego odnaleziono 177 książek
uznanych za braki i odnotowano 53 nowe braki. Czytelnia Zbiorów Specjalnych
skontrolowała w sierpniu 2011 r. księgozbiór podręczny czytelni 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
W

2011 r. w ramach mikrofilmowania zabezpieczającego, dla potrzeb

Biblioteki i na zewnątrz, Pracownia Reprografii i Digitalizacji wykonała 222.716 (w
2010 r.: 102.331) klatek mikrofilmów. Ponadto, wykonano 10.522,5 mb kopii diazo
oraz 49 mb kopii srebrowej, wywołano 10.410 mb mikrofilmów, wykonano 13.860
kopii kserograficznych oraz 9.517 skanów (głównie na potrzeby e-Czytelni). W
Sekcji Digitalizacji i Mediów Cyfrowych wykonano 11.949 skanów z mikroform,
12.309 skanów z oryginałów (w różnych rozdzielczościach) oraz

846 skanów w

ramach zleceń określonych digitalizacją na żądanie (digitalizacja całych dzieł na
zamówienie użytkowników). Ponadto,

fotografowano okładki zdigitalizowanych

książek – 685 plików. Wykonano również

2.818 reprodukcji fotograficznych, a

podczas realizacji fotoreportaży podjęto 2.461 tematów zdjęciowych.
W 2011 r. do księgi zamówień Pracowni Reprografii i Digitalizacji wpisano
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1.014 zleceń

(w 2010 r. odpowiednio 1.121 zleceń). Natomiast w ramach

zabezpieczania zbiorów własnych wpisano do księgi inwentarzowej mikrofilmów 39
jednostek (w 2010 r.: 38), w tym: 8 dla Oddziału Rękopisów, 26 dla zbiorów śląskich
d. Gabinetu Śląsko – Łużyckiego, 4 dla Oddziału Starych Druków, 1 dla Oddziału
Zbiorów Muzycznych.
Działalność usługowa Pracowni przyniosła dochody w wysokości 89.217 PLN (w
2010 r.: 85.103 PLN).
XV. Konserwacja zbiorów
W roku sprawozdawczym konserwacja zbiorów finansowana była przede
wszystkim ze środków własnych Biblioteki.
W Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych oprawiono 4.229 wol. druków
zwartych, czasopism i gazet (w 2010 r. – 4.008 wol.) likwidując wieloletnie
zaległości, 2 księgi inwentarzowe oraz poddano konserwacji i naprawie 941 wol.
Łączny koszt opraw i innych prac introligatorskich w 2011 r. wyniósł 175.067 PLN
(w r. 2010 – 101.021 PLN). Koszt zużytych materiałów wyniósł 26.996 PLN.
W komorze gazowej dezynfekowano materiały biblioteczne ze zbiorów ogólnych
wykonując 18 wsadów (18 m3). Zabiegom dezynfekcyjnym poddano księgozbiór
przekazany BU przez Instytut Historyczny UWr oraz część kolekcji d. Biblioteki
Miejskiej.
W ramach prac konserwatorskich prowadzonych w Pracowni Konserwacji
Zbiorów Specjalnych poddano konserwacji 361 wol. (w 2010 r. – 323 wol.), 7 map.
2.775 fotografii, 9 obwolut, 32 starodruczne luźne karty (z rozsypów) oraz 8 tek, 6
ram i 3 tablice informacyjne. Oprawiono 5 wol. wydruków komputerowych. Dla
potrzeb projektów przeprowadzono ocenę konserwatorską 1.264 wol. rękopisów
średniowiecznych. Sporządzono 2 opisy dokumentacji konserwatorskiej. Wykonano
908 klatek analogowych zdjęć i 670 cyfrowych zdjęć dokumentacji fotograficznej
oraz zarchiwizowano błony fotograficzne. Do wystaw przygotowano 30 wol. i 1
grafikę. Powyższe prace zostały wycenione na kwotę 188.465 PLN (w 2010 r. –
182.103 PLN).
Dla potrzeb konserwatorskich wykonano papiery marmuryzowane, barwiono
japońskie papiery długowłókniste oraz przygotowano barwioną masę papierową do
punktowych wypełnień. Do całości prac wykonanych w Pracowni należy doliczyć
koszt zużytych materiałów w wysokości 4.843 PLN oraz koszt błon fotograficznych
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oraz wywołania zdjęć do fotograficznej
wysokości 1.346 PLN.

dokumentacji

konserwatorskiej

w

Dokonano także zakupów materiałów niezbędnych w

pracach konserwatorskich na łączną kwotę 4.923 PLN.
XVI. Komputeryzacja
W roku 2011 dokonano zakupów następującego sprzętu komputerowego:
Nazwa
Serwer do obsługi systemu Expertus wraz z oprogram.
Macierz dyskowa do Prac. Reprografii i Digitalizacji
Drukarki termotransferowe
Zestawy komputerowe
Inne drobne urządzenia (pamięci, dyski, słuchawki,
czytniki kodów)
Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, etykiety, taśmy)
Naprawa serwerów, drukarek, skanera kart
RAZEM

Ilość
1
1
2
2

Kwota brutto
23.356
10.196
5.424
12.964
4.672
20.790
5.635
83.037

Na koniec roku 2011 na stanie Biblioteki znajdowały się 1.194 pozycje
inwentarzowe, w tym 215 zestawów komputerowych (146 na Szajnochy, 69 na
Piasku) i 86 drukarek (69 na Szajnochy, 30 na Piasku). 447 pozycji
inwentarzowych zostało wyselekcjonowanych do likwidacji.
Pod koniec roku 2011 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 - obsługujący wieżę
CD-ROM z bibliografiami narodowymi, Windows 2003 – podstawową funkcją jest
zarządzanie domeną Windows, 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
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są składowane skany wykonywane przez Oddział Naukowej Dokumentacji
Dziedzictwa Kulturowego.
W 2011 r. zakupiono kolejny serwer – do obsługi systemu publikacji
pracowników UWr Expertus, który zostanie uruchomiony w 2012 r.
W 2011 r. zakupiono następujące oprogramowanie (z pominięciem wydatków na VIRTUę):

Nazwa
Adobe CS5
Opticamp EIB 2.0
FineReader 10.0
Total Commander
Eset NOD32
RAZEM

Kwota brutto
12.201
12.300
879
281
142
25.803

Na utrzymanie systemu VIRTUA (VIRTUA – maintenance) wydatkowano kwotę
44.234,66 USD brutto (w roku 2010 – 43.045,31 USD brutto). Ponadto, dokonano
aktualizacji systemu VIRTUA do wersji 2010.1.3.3.
Wraz z aktualizacją systemu zainstalowano na stacjach roboczych w BUWr oraz w
bibliotekach specjalistycznych nowego klienta systemu 2010.1.3.1 (w sumie na
około 125 stanowiskach).
Klienty VIRTUi zainstalowane w bibliotekach specj. w 2011 r.
Biblioteka
Liczba klientów VIRTUi
Prawo
12
Chemia
5
Pedagogika
6
Psychologia
6
Nauki Społeczne
7
Historia
2
Bibliotekoznawstwo
1(w bibliotece) + 20 (w laboratorium)
Fizyka
1
Archeologia
1
Filologia Polska
5
Informatyka/Matematyka
8
Geografia
3
Filologia Angielska
1
Filologia Słowiańska
1
Geologia
1
RAZEM
80

W roku sprawozdawczym z możliwości zapisów online do Biblioteki Uniwersyteckiej
i bibliotek specjalistycznych skorzystało 7.937 osób (w 2010 r. – 8.266).
Poprzez Vectors iPortal złożono 170.799 (178.793) zamówień; do wypożyczalni –
155.518 (162.886), do czytelni głównej – 13.996 (14.238), w zbiorach specjalnych –
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1.285 (1.669). Poprzez katalogi zdigitalizowane złożono 2.501 zamówień: 1.188
poprzez katalog alfabetyczny książek, 406 – poprzez katalog czasopism, 907 –
poprzez katalogi zbiorów specjalnych.
Z innych prac, związanych z komputeryzacją należy wymienić:


zautomatyzowanie

ładowania

nowych

rekordów

KHW

dla

modyfikowanych rekordów bibliograficznych,


zakup sprzętu i etykiet oraz przygotowanie stanowisk do druku etykiet z
sygnaturami książek kierowanych do wolnego dostępu,



testowanie funkcji SpinLabel w kliencie VIRTUA, w celu wykorzystania jej
przy automatyzacji drukowania etykiet z sygnaturami do wolnego
dostępu,



modyfikacja interfejsu iPortalu w związku z wprowadzaniem funkcji email’owego informowania o terminie zwrotu wypożyczonych książek,



prace związane z wdrożeniem Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej do
systemu VIRTUA.

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


Wprowadzenie dodatkowego raportu do sprawozdawczości w Bazie z
uwzględnieniem publikacji antydatowanych oraz publikacji emerytów i
zmarłych pracowników UWr,



Modyfikacja Bazy i formularzy do wprowadzania danych dotyczących
publikacji doktorantów UWr,



Rozszerzenie listy krajów w formularzach do wprowadzania publikacji
pracowników i doktorantów UWr.

Inwentarz Wydawnictw Zwartych


Rozdzielenie księgi dopisów na Księgę dokumentów towarzyszących i
Księgę poszytów: wyświetlanie ksiąg, wydruki, statystyki,



Przygotowanie i wydruk 2 ksiąg inwentarzowych.

Katalogi kartkowe:


Udostępnienie w całości zdigitalizowanego alfabetycznego katalogu
kartkowego książek w internecie,
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Udostępnienie w internecie katalogu dzieł artystycznych dawnej
Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu,



Udostępnienie w Internecie katalogu alfabetycznego druków nutowych
nowych.

OCR katalogów zdigitalizowanych


Wykonanie OCR ok. 350 skrzynek (ok. 350.000 kart katalogowych) katalogu
alfabetycznego książek.
Inwentarz Pocztówek i Grafiki Oddziału Zbiorów Graficznych



Kontynuowanie prac nad inwentarzem i wdrożenie.
Inwentarz Zbiorów Zdigitalizowanych



prace nad inwentarzem: import danych z różnych źródeł rozproszonych,
wdrażanie inwentarza, szkolenie pracowników z obsługi inwentarza.
XVII. Uwagi końcowe
Rok 2011 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 2011
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 127 etatów i cztery ½ etatu
(w 2010 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 Filologii
Romańskiej.
Kierownicy czterech bibliotek zgłaszają potrzebę zwiększenia ilości etatów, w tym:
Biblioteka Instytutu Psychologii o dwa etaty, o jeden etat: Biblioteka Instytutu
Genetyki i Mikrobiologii, Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej. Biblioteki
Antropologii i Etnologii o ½ etatu. Spowodowane jest to koniecznością wydłużania
czasu

udostępniania

bibliograficznej,

zbiorów,

przyspieszania

poszerzania
prac

działalności

związanych

z

biblioteczno

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 pracach zleconych, a Biblioteka
Antropologii zatrudnia pracownika naukowo - technicznego na pół etatu.
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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 6 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 2010 roku - zwiększyła się kwota wydatkowana na zakup
wydawnictw ciągłych, na usługi online, oprawy introligatorskie, zakup kart
katalogowych, ekslibrisów, kodów kreskowych, materiałów biurowych i materiałów
do kserowania.
Natomiast zmniejszyła się suma wydanych pieniędzy na zakup wydawnictw
zwartych, zbiorów specjalnych, sprzętu komputerowego, programów i mebli.
Na potrzeby bibliotek w roku sprawozdawczym wydano następujące kwoty:
Wydatki [w zł]

Wydatki [w zł]

2010 r.

2011 r.

wydawnictwa zwarte

778.963

768.625

mniej o 10.338

wydawnictwa ciągłe

852.623

1.209.918

więcej o 357.295

zbiory specjalne

15.442

7.585

mniej o 7.857

usługi online*

691.693

824.536

więcej o 132.843

oprawa

60.756

93.503

więcej o 32.747

inne **

112.027

384.491

więcej o 272.464

komputery, programy

93.222

72.305

mniej o 20.917

meble

73.091

7.596

mniej o 65.495

Rodzaj wydatków

Różnica [w zł]

* Konsorcja: Elseviera, Springera, EBSCOhost, JSTOR, SCI Ex., CA,
Chemistry, AIP/APS, System VIRTUA i in.
* B. Geologii 14.730 $ B. Prawa 6.797.905 € + 4.334.50 $

AChS, RSC, Nature

** karty katalogowe, ekslibrisy, kody kreskowe, materiały biurowe, materiały do kserowania,
transport, delegacje, usługi cateringowe itp.

Większość bibliotek sygnalizuje posiadanie zbyt małych funduszy na swoją
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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 2011 roku liczył 1.622.915
jednostek

inwentarzowych,

w

tym:

wydawnictwa

zwarte

1.189.609

wol.,

wydawnictwa ciągłe 15.341 tytułów (371.504 woluminy), zbiory specjalne 61.802
jednostek inwentarzowych.
W porównaniu z rokiem 2010 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 (2.107 wol. wydawnictw
zwartych, 149 tyt. 15.393 wol. czasopism, 2.736 jedn. inwentarzowych map i
atlasów), Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki (dane za 2010 i 2011 r.) depozyt PAN (3.762 wol. wydawnictw zwartych i 127 tyt. 309 wol. czasopism
bieżących), Biblioteka Muzeum Przyrodniczego - depozyt Polskiego Towarzystwa
Zoologicznego (6.886 wol. czasopism).
W 2011 roku księgozbiór Biblioteki Wydziału Prawa przekroczył 211 tys.
jedn. inwentarzowych, w Bibliotece Instytutu Historycznego 142 tys., w Bibliotece
Instytutu Filologii Polskiej prawie 137 tys. i w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych
przekroczył 118 tys. jedn. inwentarzowych.
W sześciu 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
zbiorów bibliotek specjalistycznych. Dary i wymiana prowadzone są bezpośrednio
przez biblioteki specjalistyczne lub przez Bibliotekę Uniwersytecką.
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Jak

sygnalizują

biblioteki

zmniejsza

się

bardzo

liczba

cennych

darów

przekazywanych przez towarzystwa naukowe, ambasady, rośnie liczba darczyńców
prywatnych i instytucjonalnych, którzy przekazują księgozbiory, nie zawsze
wartościowe. Biblioteki i inne instytucje, zwłaszcza zagraniczne, selekcjonują swoje
księgozbiory w formie drukowanej i przekazują je polskim bibliotekom. Utrzymanie
księgozbioru w formie papierowej jest bardzo kosztowne.
Z powodu braku miejsca i możliwości opracowania darów, stanowi to wielki problem
dla obdarowanych bibliotek.
Łącznie w bibliotekach specjalistycznych - wymiana krajowa i zagraniczna,
egzemplarz obowiązkowy, dary krajowe i zagraniczne – liczyły 8.255 wol.
wydawnictw zwartych i 2.626 wol. wydawnictw ciągłych (w 2010 r. - odpowiednio
9.092 wol. wyd. zwartych i 2.558 wol. wyd. ciągłych).
Księgozbiór pochodzący z kupna liczył 11.101 wol. wydawnictw zwartych i
2.813 wol. wydawnictw ciągłych (odpowiednio w 2010 r. 11.593 wol. wydawnictw
zwartych i 2.569 wol. wydawnictw ciągłych).
Do zbiorów specjalnych przybyło 1.161 jednostek inwentarzowych. Są to:
zbiory

kartograficzne,

mikroformy,

materiały

audiowizualne,

dokumenty

elektroniczne, publikacje i raporty obserwatoriów, kserokopie, prace magisterskie i
doktorskie.
Stopniowo biblioteki odchodzą od gromadzenia prac magisterskich i ograniczają się
do prowadzenia ich katalogów.
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 UWr. Biblioteka Wydziału Prawa
umieściła już 934 pozycje w Prawniczej i Ekonomicznej Bibliotece Cyfrowej.
VI. Opracowanie
Biblioteka Uniwersytecka opracowywała centralnie wydawnictwa zwarte
(bieżące nabytki) w 2011 roku dla 27 bibliotek specjalistycznych.
Centralne opracowanie obejmuje katalogowanie tradycyjne, pełne opracowanie
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komputerowe.
Zgodnie z Komunikatem Rektora UWr z dn. 23.02 2010 r. od 1 marca 2010 r. przed
przekazaniem książek do opracowania w 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.
Cztery Biblioteki: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Chemii,
Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Instytutu Geografii 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: Instytutu Astronomii,
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 2011 r. biblioteki opracowały: 10.740 dzieł w 11.528 wol.
wydawnictw zwartych (w 2010 r. odpowiednio 9.687 dzieł w 11.037 wol. wyd.
zwartych).
Dodatkowo biblioteki przekatalogowały dzieł 1.818 w 2.032 wol. wydawnictw
zwartych (odpowiednio w 2010 r. 1.240 dzieł w 1.485 wol. wydawnictw zwartych).
Wydawnictwa ciągłe biblioteki opracowują same. Większość bibliotek opracowuje
czasopisma w sposób tradycyjny. Biblioteki opracowały 2.309 tytułów czasopism w
5.797 woluminach.
W bibliotekach specjalistycznych opracowano 840 jedn. inwentarzowych zbiorów
specjalnych i 321 jedn. inwentarzowych dla bibliotek specjalistycznych w Bibliotece
Uniwersyteckiej.
Nieopracowane zbiory zabezpieczone liczą łącznie 8.139 wol. wydawnictw
zwartych, 1.653 tytułów czasopism i kilka tys. odbitek.
Nieopracowane dary – 6.744 wol. wydawnictw zwartych .
Komputerowe opracowanie zbiorów w przypadku bibliotek objętych
centralnym opracowaniem odbywa się w Bibliotece Uniwersyteckiej. Z roku na rok
rozszerza się współpraca i współudział bibliotek w zakresie tworzenia katalogu
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komputerowego w systemie VIRTUA. W roku sprawozdawczym na szeroką skalę
Biblioteka

Uniwersytecka

kontynuuje

szkolenie

pracowników

bibliotek

specjalistycznych w opracowaniu komputerowym.
Jedenaście bibliotek we własnym zakresie tworzy rekordy egzemplarza. Ich urobek
w roku sprawozdawczym był następujący: Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa – 481 rekordów, Biblioteka Filologii Polskiej – 2.976 rekordów,
Biblioteka Wydziału Chemii – 1.421 rekordów, Biblioteka Wydziału Matematyki i
Informatyki – 1.226 rekordów, Biblioteka Instytutu Historycznego – 1.592 rekordy,
Biblioteka Instytutu Pedagogiki – 1.403 rekordy, Biblioteka Instytutu Psychologii 144 rekordy, Biblioteka Instytutu Archeologii – 467 rekordów, Biblioteka Wydziału
Nauk Społecznych – 2.115 rekordów, Biblioteka Wydziału Prawa – 5.142 rekordy
dla wydawnictw zwartych i 29 dla wydawnictw ciągłych, Biblioteka Instytutu
Geografii – 737 rekordów egzemplarza.
Razem biblioteki wprowadziły do bazy 17.704 rekordy egzemplarza dla
wydawnictw zwartych, 219 rekordów zmodyfikowanych oraz 37 rekordów zasobu
nowych dla 187 wol., 389 dopisów dla 802 wol., 2.082 nowych rekordów
bibliograficznych wprowadzonych do NUKAT. Liczba skopiowanych rekordów
bibliograficznych obcych wyniosła 2.725.
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.
VII. Katalogi
Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej jest także katalogiem
centralnym zbiorów bibliotek specjalistycznych. W 2011 roku do katalogu
komputerowego

wprowadzono

opisy

wydawnictw

zwartych z 33

bibliotek

specjalistycznych.
Biblioteki posiadają także katalogi alfabetyczne kartkowe, oprócz Biblioteki
Dziennikarstwa, Brytyjskiej i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich, które
posiadają tylko katalog komputerowy.
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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 2.664 karty wydawnictw zwartych i 1.659 kart do katalogu czasopism.
Bibliotece Uniwersyteckiej z przeznaczeniem dla Biblioteki Narodowej biblioteki
przekazały 259 kart wydawnictw zwartych zagranicznych.
Do katalogów własnych biblioteki włączyły łącznie 44.310 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 1.495 w
tygodniu, a w wypożyczalniach 1.321,5 godzin.
Z uwagi na potrzeby czytelników, zwłaszcza zaocznych, coraz więcej
bibliotek ma czytelnie czynne w niedziele, w ciągu roku akademickiego, lub tylko
podczas sesji i zjazdów studentów zaocznych. Liczne biblioteki pracują również w
soboty. Za przepracowane soboty i niedziele pracownicy dyżurujący otrzymują inny
wolny dzień od pracy.
Liczba odwiedzin w czytelniach wynosiła 259.202 (w 2010 r. 268.468)
Udostępniono w nich 825.391 jednostek inwentarzowych (w 2010 r. odpowiednio -
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807.199 jed. inw.).
Księgozbiory podręczne w bibliotekach liczyły łącznie 75.024 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 1.383 miejsca (w 2010 r. 1.385 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 49.737 czytelników (w 2010 r. 49.864). W Bibliotece Wydziału Prawa, Wydziału Chemii, Wydziału Nauk
Społecznych, Wydziału Matematyki i Informatyki, Instytutu Pedagogiki, Instytutu
Psychologii, Instytutu Historycznego funkcjonuje komputerowe wypożyczanie
wydawnictw zwartych. Inne biblioteki przygotowują się do komputerowego
udostępniania. Wypożyczono na zewnątrz 204.710 jednostek inwentarzowych (w
2010 r. - 225.286).
Biblioteki prowadzą również wypożyczenia międzybiblioteczne.
Do bibliotek krajowych wypożyczono 739 wol. w tym przez BU - 339 wol. Do
bibliotek zagranicznych 6 wol. w tym przez BU - 1 wol. Z bibliotek krajowych
wypożyczono 376 wol. w tym przez BU - 9 wol. Z bibliotek zagranicznych 39 wol. w
tym przez BU - 39 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 863.769, do wypożyczalni – 272.185.
W wielu bibliotekach liczba zamówień jest równa udostępnionym jednostkom
inwentarzowym, z uwagi na specyficzny sposób zamawiania książek przez
czytelników w bibliotekach specjalistycznych. Najczęściej są to zamówienia ustne
lub na kartkach. Rewers wypełnia się po otrzymaniu książki.
Odnotować należy spadek odwiedzin w czytelniach i liczby udostępnionych w nich
jednostek inwentarzowych oraz zmniejszenie się liczby książek wypożyczonych na
zewnątrz. Zmiany spowodowane są zbyt małą liczbą podręczników, masowym
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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, 2.550 pisemnych krajowych i 27 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 sporządzają: wykazy nowości, wykazy zawartości najbardziej
poczytnych czasopism (np. Biblioteki: Wydziału Prawa, Filologii Romańskiej,
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
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nowości wydawniczych.
Dokumentację publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzą
bibliotekarze lub pracownicy wyznaczeni przez kierownika jednostki organizacyjnej.
W wypełnianiu formularzy wpisowych online do Bazy Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Wrocławskiego - pracownicy i bibliotekarze są szkoleni w Sekcji Prac
Bibliograficzno – Dokumentacyjnych BU. Łącznie biblioteki wypełniły 4.438
formularzy.
X. Komputeryzacja
Ogółem w bibliotekach jest 351 komputerów, w tym z dostępem do
Internetu: dla pracowników – 142, a dla czytelników – 197.
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 emailowy, 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

2011

roku

przeprowadziło

7

bibliotek:

Niderlandystyczna, Instytutu Filologii Słowiańskiej, Instytutu Archeologii, Instytutu
Genetyki i Mikrobiologii, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Wydziału
Prawa, Wydziału Chemii. Łącznie zarejestrowano 412 wol. braków względnych
wydawnictw zwartych, 10 numerów wydawnictw ciągłych i braki w 181 jedn.
inwentarzowych. Łącznie wystąpiło 766 woluminów wydawnictw zwartych i 2
numery czasopism - braków bezwzględnych.
Niektóre biblioteki nie przeprowadziły planowanej inwentaryzacji z powodu:
remontów, przemieszczania księgozbiorów, przeprowadzanych selekcji, zmian
personalnych i absencji chorobowej pracowników.
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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 2011 roku w bibliotekach specjalistycznych selekcja dotyczyła wydawnictw
zwartych. Wyłączony ze zbiorów księgozbiór był przekazywany: Bibliotece
Uniwersyteckiej, innym bibliotekom, czytelnikom lub na makulaturę.
W roku sprawozdawczym selekcję przeprowadziło 6 bibliotek. Łącznie
wyselekcjonowano 9.524 wol. wydawnictw zwartych. Wielką selekcję księgozbioru
przeprowadzały Biblioteki: Instytutu Filologii Angielskiej, Filologii Polskiej i Geografii.
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 93.503 PLN, więcej o 32.747 PLN w stosunku do roku 2010.
XIII. Lokale, remonty, przeprowadzki
Łączna powierzchnia użytkowa w bibliotekach wynosiła 11.621,5 m2.
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).
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XIV. Wyposażenie techniczne
W 2011 roku zwiększyła się liczba komputerów, kserografów, czytników w
bibliotekach w stosunku do 2010 roku.
XV. Szkolenie, praktyki i podnoszenie kwalifikacji
W Bibliotece Uniwersyteckiej pracownicy bibliotek specjalistycznych szkoleni
są w zakresie podstawowym i biorą udział w szkoleniach specjalistycznych. W
2011 roku przeszkolonych zostało 8 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 2011 roku 2 osoby zostały przeszkolone z zakresu tworzenia 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. Przeszkolone zostały 4 osoby. Nowo przyjętych
pracowników - biblioteki szkolą we własnym zakresie. Po zapoznaniu się z
działalnością

własnej

biblioteki

pracownicy

kierowani

są

do

Biblioteki

Uniwersyteckiej na tzw. szkolenie podstawowe i szkolenia specjalistyczne. 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 207 grupach, poświęcając na szkolenie 301,5 godzin. Szkolenie
prowadziło 71 osób. 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
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zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych. Część bibliotek
przeprowadza szkolenie również dla tych studentów.
XVII. Publikacje, współpraca z innymi instytucjami, wystawy, konferencje
Publikacje. W 2011 roku zostało wydanych 26 publikacji pracowników
bibliotek specjalistycznych a 11 złożono do druku.
Wykaz publikacji zawarty w Sprawozdaniu prezentuje łącznie wszystkie publikacje
pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i pracowników bibliotek specjalistycznych.
Współpraca
Uniwersytecką

z
i

innymi

instytucjami.

bibliotekami

sieci,

Oprócz

biblioteki

współpracy

specjalistyczne

z

Biblioteką

współpracują

z instytucjami pokrewnymi do ich działalności: uczelniami, instytutami naukowymi,
wydawnictwami, muzeami, stowarzyszeniami, redakcjami, bibliotekami publicznymi
zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2011 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
2011.
2. Zestawienie wystaw organizowanych lub współorganizowanych przez Bibliotekę
Uniwersytecką w 2011r.
3. Wykaz konferencji, seminariów i narad, w których uczestniczyli pracownicy
Biblioteki Uniwersyteckiej w 2011 r.
4. Zestawienia tabelaryczne dotyczące bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego w
2011 r.:
-

dochodów i wydatków,

-

gromadzenia,

-

opracowania,

-

udostępniania zbiorów,

-

działalności bibliotek specjalistycznych.
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Wykaz publikacji pracowników bibliotek
Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2011
Publikacje naukowe

Monografie
CZERNIANIN HALINA (Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych)
Wokół "Tygodnika Wileńskiego" 1815-1822 : studia i szkice / Wiktor Czernianin, Halina
Czernianin. zob. CZERNIANIN WIKTOR
CZERNIANIN WIKTOR (Biblioteka Instytutu Psychologii)
Wokół "Tygodnika Wileńskiego" 1815-1822 : studia i szkice / Wiktor Czernianin, Halina
Czernianin. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo
Oświatowe, 2011. - 229 s. : fot. - Recenzent: prof. dr hab. Anna Aleksiewicz. - Praca
dedykowana pamięci Pani doc. dr hab. Małgorzaty Stolzman.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Prace redakcyjne, redakcje tomu
CZERNIANIN WIKTOR (Biblioteka Instytutu Psychologii)
Przegląd Biblioterapeutyczny / red. nacz. i red. tomu Wiktor Czernianin. - Sopot : Wydaw.
Smak Słowa, 2011. - 93, [1] s. - Bibliogr. po art. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja
wydawnicza: prof. dr hab. Anna Aleksiewicz
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
CZYREK JOANNA (Biblioteka Wydziału Chemii)
Biblioteka, Edukacja, Dydaktyka [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red.
Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich,
2011. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor. - Tytuł z ekranu tyt. - Bibliogr. przy niektórych
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rozdz. - Wymagania systemowe : Adobe Acrobat Reader w wersji 7.0 lub wyższej. Recenzent : dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz. - Materiały z konferencji zorg. przez
Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich i Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu, Wrocław,
9.12.2011
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
GÓRNA BOŻENA (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Biblioteka, Edukacja, Dydaktyka [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red.
Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. zob. CZYREK JOANNA
Praca zbiorowa (więcej niż 3 autorów)
KALOTA TOMASZ
Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w
muzealnictwie [Dokument elektroniczny] / zespół ekspertów powołanych przez Narodowy
Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów : Eryk Bunsch, Tomasz Kalota, Marcin Szala [i
in.] ; red. Daniela Galas. - Warszawa : Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony
Zbiorów, 2011. - 233 s.
Zasób elektroniczny publiczny (otwarty) : http://www.nimoz.pl/pobierz/241.html
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
SZALA MARCIN
Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie
zob. KALOTA TOMASZ
Inne książki (poradniki, słowniki, biografie, katalogi, itp.)
LITWINIUK PIOTR (Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa)
Norbert Honsza : bibliografia / oprac. Piotr Litwiniuk. - Łódź : Wyższa Szkoła Studiów
Międzynarodowych w Łodzi, 2011. - 94 s.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Rozdziały w książkach - opracowania problemowe
BIAŁY LUCYNA
Między nauką a baśnią : ślężańska geologia i ślężańskie legendy / Alfred Majerowicz,
Lucyna Biały // W: Ślężańskie światy / pod red. Wojciecha Kunickiego i Joanny Smereki. -
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Wrocław : ATUT, 2011. - (Biblioteka Ślężańska). - S. 15-27
Wykłady z interdyscyplinarnej sesji poświęconej miastu Sobótka i regionowi wokół Ślęży,
która odbyła się w Sobótce od 8 do 10 października 2010 roku.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Między sacrum a profanum : thingi na Śląsku - zamierzenia i realizacja / Franciszek Biały,
Lucyna Biały // W: Ślężańskie światy / pod red. Wojciecha Kunickiego i Joanny Smereki. Wrocław : ATUT, 2011. - (Biblioteka Ślężańska). - S. 129-136
Wykłady z interdyscyplinarnej sesji poświęconej miastu Sobótka i regionowi wokół Ślęży,
która odbyła się w Sobótce od 8 do 10 października 2010 roku.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
BIŃKOWSKA IWONA
Julius Hermann Edmund Lösener - współtwórca zieleńca na dawnym placu Królewskim /
Iwona Bińkowska // W: Przedmieście Mikołajskie we Wrocławiu / [red. nauk. Halina
Okólska]. - Wrocław : GAJT, 2011. - S. 132-147.
Materiały z sesji naukowej pod patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza,
która odbyła się 25-26 czerwca 2010 r. w Ratuszu Wrocławskim.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
"Roślina dla miasta" : przegląd wypowiedzi teoretyków i praktyków sztuki ogrodowej na
Śląsku / Iwona Bińkowska // W: Rośliny do zadań specjalnych / red. nauk. Monika Edyta
Drozdek. - Sulechów-Kalsk : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Sulechowie, 2011. - (Zieleń Miast i Wsi Współczesna i Zabytkowa). - S. 143149. - Bibliogr. - Recenzenci : prof. dr hab. Tadeusz Baranowski [et al.]. - Autorka podała
podwójną afiliację : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu oraz PWSZ W Sulechowie.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
BOSACKA MARIA (Biblioteka Instytutu Pedagogiki)
Praca z czytelnikiem w bibliotece akademickiej na przykładzie Bibliotek Instytutów
Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego / Maria Bosacka // W: Biblioteka,
Edukacja, Dydaktyka [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Joanny Czyrek
i Bożeny Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2011. - S. 6267. - Bibliogr. - Recenzent : dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz. - Materiały z konferencji
zorg. przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich i Bibliotekę Pedagogiczną we
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Wrocławiu, Wrocław, 9.12.2011
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
CHŁOPKOWSKA

DOROTA

(Biblioteka

Instytutu

Informacji

Naukowej

i

Bibliotekoznawstwa)
Współpraca polskich bibliotek w zakresie tworzenia bibliograficznych baz danych na
przełomie XX i XXI wieku / Dorota Chłopkowska, Anna Wałek // W: Współpraca bibliotek
na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym / pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 2011. - S. 31-46 : rys. - Bibliogr. Recenzent prof. dr hab. Marian Huczek, dr Jolanta Laskowska
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
CZYREK JOANNA (Biblioteka Wydziału Chemii)
Koncepcja Lifelong Learning wyzwaniem dla bibliotekarzy / Joanna Czyrek // W:
Biblioteka, Edukacja, Dydaktyka [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red.
Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich,
2011. - S. 83-87. - Bibliogr. - Recenzent : dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz. - Materiały
z konferencji zorg. przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich i Bibliotekę Pedagogiczną
we Wrocławiu, Wrocław, 9.12.2011
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
JÓŹWIAK MONIKA
Centrum Nukat i Międzyuczelniany Zespół Koordynacyjny ds. Wdrażania VTLS jako
instytucje promujące samokształcenie / Monika Jóźwiak // W: Biblioteka, Edukacja,
Dydaktyka [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny
Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2011. - S. 88-92. Recenzent : dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz. - Materiały z konferencji zorg. przez
Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich i Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu, Wrocław,
9.12.2011
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
KOKOT KAMILA (Biblioteka Instytutu Historycznego)
Księgozbiór podręczny w Bibliotece Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego stan obecny a oczekiwania użytkowników / Agnieszka Jarych, Kamila Kokot // W:
Biblioteka, Edukacja, Dydaktyka [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / pod red.
Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich,
2011. - S. 93-99 : wykr. - Recenzent : dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz. - Materiały z
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konferencji zorg. przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich i Bibliotekę Pedagogiczną
we Wrocławiu, Wrocław, 9.12.2011
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
OSOWSKA ANNA
Polskie atlasy tematyczne do 1939 roku w zbiorach Uniwersytetu Wrocławskiego / Anna
Osowska // W: Od atlasu do kolekcji : w 440. rocznicę I wydania atlasu Abrahama
Orteliusa / pod red. Jerzego Ostrowskiego i Radosława Skryckiego. - Szczecin : Drukarnia
Kadruk ; Warszawa : Wydawnictwa IHN PAN, 2011. - (Z Dziejów Kartografii ; t. 16). - S.
221-240 : ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent: prof. dr hab. Stanisław
Alexandrowicz. - Tom poświęcony pamięci dr. Tomasza Niewodniczańskiego
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
PACHOLSKA ANNA
Studia podyplomowe jako forma kształcenia ustawicznego bibliotekarzy / Hanna
Pacholska // W: Biblioteka, Edukacja, Dydaktyka [Dokument elektroniczny] : praca
zbiorowa / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja
Bibliotekarzy Wrocławskich, 2011. - S. 55-61. - Bibliogr. - Recenzent : dr hab. Maria
Pidłypczak-Majerowicz. - Materiały z konferencji zorg. przez Korporację Bibliotekarzy
Wrocławskich i Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu, Wrocław, 9.12.2011
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
PIOTROWICZ GRAŻYNA
Interaktywna, multimedialna bibliografia Śląska / Grażyna Piotrowicz // W: Infobazy 2011 :
nauka, projekty europejskie, społeczeństwo informacyjne : materiały VI krajowej
konferencji naukowej, Gdańsk - Sopot, 5-7 września 2011 roku / [red. Antoni Nowakowski].
- Gdańsk : Centrum Informatyczne Task, 2011. - S. 272-276. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
pol., ang.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
PRZYBYTEK DARIUSZ
Julian Janczak - historyk kartografii i kartograf historyczny / Dariusz Przybytek // W:
Wybitni wrocławianie : niezwykłe miasto - niezwykli ludzie / pod red. Ireny Lipman, Joanny
Nowosielskiej-Sobel i Grzegorza Straucholda. - Wrocław : Niemieckie Towarzystwo
Kulturalno-Społeczne, 2011. - (Wybitni Wrocławianie ; t. 4). - S. 139-145. - Recenzent :
prof. dr hab. Przemysław Wiszewski.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
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SOBEL GRZEGORZ
Christian Hansen - pierwsza marka Wrocławia / Grzegorz Sobel // W: Wybitni wrocławianie
: niezwykłe miasto - niezwykli ludzie / pod red. Ireny Lipman, Joanny Nowosielskiej-Sobel i
Grzegorza Straucholda. - Wrocław : Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne, 2011.
- (Wybitni Wrocławianie ; t. 4). - S. 21-27. - Recenzent : prof. dr hab. Przemysław
Wiszewski.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
"Schlesische Gastwirte-Zeitung" - organ prasowy wspólnoty pracy wrocławskiej branży
gastronomicznej / Grzegorz Sobel // W: Prasa regionalna jako źródło do badań
historycznych okresu XIX i XX wieku / pod red. Joanny Nowosielskiej-Sobel, Grzegorza
Straucholda i Tomasza Ślepowrońskiego. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011. - (Studia z Dziejów Prasy). - S. 41-54. Bibliogr. - Recenzent : prof. dr hab. Elżbieta Kościk.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
SZEMPLIŃSKA ANNA (Biblioteka Instytutu Psychologii)
"Anioły wcielone" - życie mężczyzn i kobiet upośledzonych intelektualnie w domach
wspólnot Fundacji L'Arche / Anna Szemplińska // W: Wymiary kobiecości i męskości : od
psychobiologii do kultury / red. nauk. Bogna Bartosz. - Warszawa : Eneteia - Wydaw.
Psychologii i Kultury ; [Wrocław] : Instytut Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i
Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. - (Seria Akademicka). - S. 365-376. Bibliogr. - Recenzja naukowa: Profesorowie psychologii Mariola Chomczyńska-Rubacha i
in.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana)
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną w domach wspólnot

L'Arche :

refleksje na podstawie osobistych doświadczeń / Anna Szemplińska W: Dorośli z
niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności : analiza badań - krytyka
podejść - propozycje rozwiązań / red. nauk. Beata Cytowska. - Toruń : Wydawnictwo
Adam Marszałek, 2011. - S. 291-313. - Bibliogr. - Recenzenci: dr hab. Zenon Gajdzica,
prof. UŚ, dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Niepełnosprawność intelektualna w kontekście narracyjnym / Urszula Dębska, Anna
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Szemplińska // W: Psychologia narracyjna : tożsamość, dialogowość, pogranicza / red.
nauk. Elżbieta Dryll, Anna Cierpka. - Warszawa : Eneteia - Wydaw. Psychologii i Kultury,
2011. - (Seria Akademicka). - S. 283-299. - Bibliogr. - Recenzja: dr hab. prof. UWr Maria
Straś-Romanowska.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
ŻUREK ADAM
Ornamenta Poloniae Mediaevalia - sztuka średniowieczna na ziemiach polskich : katalog
form i detalu na tle europejskim / Adam Żurek // W: Infobazy 2011 : nauka, projekty
europejskie, społeczeństwo informacyjne : materiały VI krajowej konferencji naukowej,
Gdańsk - Sopot, 5-7 września 2011 roku / [red. Antoni Nowakowski]. - Gdańsk : Centrum
Informatyczne Task, 2011. - S. 255-258. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)

Hasła encyklopedyczne
BIŃKOWSKA IWONA
Brix, Wilhelm : [hasło] / Iwona Bińkowska // W: Leksykon architektury Wrocławia / red.
nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Dawna willa Zamoryego : [hasło] / Iwona Bińkowska // W: Leksykon architektury
Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga
Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Eras, Herbert : [hasło] / Iwona Bińkowska // W: Leksykon architektury Wrocławia / red.
nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Knorr, Johann : [hasło] / Iwona Bińkowska // W: Leksykon architektury Wrocławia / red.
nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. -
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Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Koszary kirasjerów : [hasło] / Iwona Bińkowska // W: Leksykon architektury Wrocławia /
red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
March, Otto: [hasło] / Iwona Bińkowska // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk.
Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via
Nova, 2011. - S.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Werdelmann, Wilhelm : [hasło] / Iwona Bińkowska // W: Leksykon architektury Wrocławia /
red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Wilhelm, Albert : [hasło] / Iwona Bińkowska // W: Leksykon architektury Wrocławia / red.
nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Willa "Colonia", ul. Mariana Rapackiego 14 : [hasło] / Iwona Bińkowska // W: Leksykon
architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka
Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Willa ul. Akacjowa 16 : [hasło] / Iwona Bińkowska // W: Leksykon architektury Wrocławia /
red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
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Willa, ul. Mariana Rapackiego 1 : [hasło] / Iwona Bińkowska // W: Leksykon architektury
Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga
Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Willa ul. Januszowicka 48

: [hasło] / Iwona Bińkowska // W: Leksykon architektury

Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga
Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Wrocławskie Zakłady Kąpielowe, ul. Teatralna 10-14 : [hasło] / Iwona Bińkowska // W:
Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka
Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
LEN RYSZARD
Figura św. Jadwigi : [hasło] / Ryszard Len // W: Obok : Polska - Niemcy : 1000 lat historii w
sztuce / red. nauk. Małgorzata Omilanowska. - Berlin : Martin-Gropius-Bau : DuMont
Buchverlag ; Warszawa : Zamek Królewski, cop. 2011. - S. 89
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne)

Siedmiogłowy Luter : [hasło] / Ryszard Len // W: Obok : Polska - Niemcy : 1000 lat historii
w sztuce / red. nauk. Małgorzata Omilanowska. - Berlin : Martin-Gropius-Bau : DuMont
Buchverlag ; Warszawa : Zamek Królewski, cop. 2011. - S. 271
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne)
ŻUREK ADAM
Basteja, ul. Juliusza Słowackiego : [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury
Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga
Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 334
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Budynek mieszkalno-usługowy, d. kanonia kapituły świętokrzyskiej, ul. Katedralna 6 :
[hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt,
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Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
412
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Budynek mieszkalny, d. kanonia, następnie dom organisty kapituły świętokrzyskiej, ul.
Katedralna 8 : [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk.
Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via
Nova, 2011. - S. 413
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Budynek

mieszkalny,

d.

dom

beneficjentów

kaplicy

Elektroskiej

i

muzykantów

katedralnych, ul. św. Idziego 4/6 : [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury
Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga
Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 398
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Budynek mieszkalny, d. dom kapituły świętokrzyskiej, pl. Kościelny 1 : [hasło] / Adam
Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz,
Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 433
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Budynki magazynowo-usługowe, d. młyny: MAria na Wyspie Piaskowej, ul. Staromłyńska
2a, Bożego Ciała na Wyspie Młyńskiej, Wyspa Słodowa 9: [hasło] / Adam Żurek // W:
Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka
Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 444-445
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Dolnośląskie centrum Fotografii Domek Romański, d. Dom Panien Trzebnickich, pl.
Biskupa Nankiera 8 : [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red.
nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 254
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
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Dom Generalny Sióstr Bożego Serca Jezusa i bursa dla dziewcząt, d. winiarnia, następnie
Szpital św. Macieja, ul. Kapitulna 4: [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury
Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga
Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 409
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Dom księży emerytów, d. kanonie kapituły katedralnej, ul. Katedralna 10-14 : [hasło] /
Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy
Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 414
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Dom Księży emerytów i Księgarnia Archidiecezjalna, d. dziekania katedralna, ul.
Katedralna 16 : [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk.
Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via
Nova, 2011. - S. 417
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Dom parafii katedralnej, d. pracownie malarskie i kamienica, ul. Kanonia 11 : [hasło] /
Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy
Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 408
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Dom Profesorów Papieskiego Wydziału Teologicznego, d. dom wikariuszy kapituły
katedralnej, pl. Katedralny 6 : [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia
/ red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 425-426
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Drukarnia Tumska, d. kanonie kapituły katedralnej, ul. Katedralna 3 : [hasło] / Adam Żurek
// W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz,
Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 409-410
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
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Fortyfikacje Wrocławia / Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk.
Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via
Nova, 2011. - S. 31-36
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Gród książęcy na Ostrowie Tumskim, niezachowany, ul. św. Marcina : [hasło] / Adam
Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz,
Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 438-439
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Kaplica szpitala szkoły katedralnej pw. św. Aleksego, niezachowana, pl. Katedralny 5 :
[hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt,
Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
426
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Klasztor i świetlica środowiskowa Sióstr Szkolnych de Notre Dame, d. szpital dziecięcy, ul.
św. Marcina : [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk.
Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via
Nova, 2011. - S. 441
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Kościól pw. św. Idziego, pl. Katedralny 18 : [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon
architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka
Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 428
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Kościół pw. św. Marcina, ul. św. Marcina : [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon
architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka
Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 440-441
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Kościół pw. św. Michała Archanioła, ul. Bolesława Prusa 78 : [hasło] / Agnieszka

74

Zabłocka-Kos, Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał
Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova,
2011. - S. 864-864
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

Kościół pw. św.św. Piotra i Pawła, ul. Katedralna 2 : [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon
architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka
Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 410-411
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Kościół pw. św.św. Wincentego i Jakuba, d. kościół klasztorny Franciszkanów pw. św.
Jakuba, pl. Biskupa Nankiera 15: [hasło] / Janina Eysymontt, Adam Żurek // W: Leksykon
architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka
Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 254-255
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Kuria Metropolitalna, d. kanonia kapituły katedralnej, ul. Katedralna 13 : [hasło] / Adam
Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz,
Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 415-416
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Młyny św. Klary, niezachowane, Wyspa Słodowa (Młyn I) i Wyspa Bielarska (Młyn II) :
[hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt,
Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
446-447
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Mur obronny i baszta : [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red.
nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 226-227
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
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Opactwo św. Wincentego na Ołbinie, niezachowane, okolica ul. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego : [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk.
Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via
Nova, 2011. - S. 942-943
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Probostwo katedralne i mieszkania wikariuszy, d. siedziba wice kustosza kapituły
katedralnej i kuratora Ostrowa Tumskiego, pl. Katedralny 18 : [hasło] / Adam Żurek // W:
Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka
Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 428
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Relikt muru obronnego : [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red.
nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 214
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Relikty zewnętrznej Bramy Mikołajskiej, pl. Jana Pawła II (przejście podziemne) : [hasło] /
Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy
Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 216217
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Relikty zewnętrznej Bramy Oławskiej, ul. Oławska (przejście podziemne) [hasło] / Adam
Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz,
Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 274
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Relikty zewnętrznej Bramy Świdnickiej, ul. Świdnicka : [hasło] / Adam Żurek // W:
Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka
Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 367
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
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Rezydencja biskupów sufraganów, d. kanonia kapituły katedralnej, pl. Katedralny 5 :
[hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt,
Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S.
425
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Siedziba

arcybiskupa

katedralnej,

metropolity

wrocławskiego,

d. siedziba

prepozyta

kapituły

ul. Katedralna 11 : [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury

Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga
Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 414-415
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Siedziba Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, d. kanonia kapituły świętokrzyskiej, ul.
Katedralna 7: [hasło] / Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk.
Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via
Nova, 2011. - S. 413
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Wzgórze Partyzantów, d. Wzgórze Liebicha, ul. Księdza Piotra Skargi 18: [hasło] /
Agnieszka Tomaszewicz, Adam Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk.
Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz, Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via
Nova, 2011. - S. 2331-332
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Wzgórze Polskie, d. Bastion Ceglarski, ul. Jana Ewangelisty Purkyniego : [hasło] / Adam
Żurek // W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz,
Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 283-284
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Zamek na Ostrowie Tumskim, zachowane relikty, ul. św. Marcina : [hasło] / Adam Żurek
// W: Leksykon architektury Wrocławia / red. nauk. Rafał Eysymontt, Jerzy Ilkosz,
Agnieszka Tomaszewicz, Jadwiga Urbanik. - Wrocław : Via Nova, 2011. - S. 439-440
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
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Inne rozdziały (komunikaty, streszczenia, biogramy, wstępy, posłowia)
LEN RYSZARD
Górny Śląsk : album widoków = Oberschlesien : Ansichtenalbum / [wprow. i podpisy pod
ilustracjami: Ryszard Len ; tł. Halina Stachowska (j. niemiecki)]. - Proszówki : Oficyna
Wydawnicza Proszówki, 2011. - 213, [3] s. : il.kolor. + Teka : 12 k. tabl. - (Skarby Kultury i
Literatury Polskiej ; 15). - Rysunki i grafiki ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu. - Wstęp również w jęz. niem.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Pałace i rezydencje Dolnego Śląska = Paläste und Residenzen des Niederschlesiens /
[wprow. i podpisy pod il. Ryszard Len ; tł. Piotr Szyszkowicz]. - Proszówki : Oficyna
Wydaw. Proszówki, 2011. - 213 s. - (Skarby Kultury i Literatury Polskiej). - S. 5-8 :
Wprowadzenie. - S. 9-13 : Einführung. - Książka zawiera litografie ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
PRZYBYTEK DARIUSZ
Ziemie Zachodnie i Północne - multimedialny pokaz kartograficzny - komunikat / Dariusz
Przybytek // W: Ziemie Zachodnie : historia i perspektywy / pod red. Wojciecha
Kucharskiego i Grzegorza Straucholda. - Wrocław : "Ośrodek Pamięć i Przyszłość", 2011.
- (Konferencje Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" ; t. 2). - S. 373-376 : mapy. - Bibliogr. Recenzenci: prof. dr hab. Czesław Osękowski, prof. dr hab. Krzysztof Ruchniewicz. Konferencja naukowa "Muzeum Ziem Zachodnich - historia i perspektywy" zorganizowana
przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego w
dn. 18-19 maja 2010 r.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
ZAJĄCZKOWSKA IRENA (Biblioteka Niderlandystyczna)
Chrześcijańska inicjacja wyzwaniem dla odnowy i przyszłości Kościoła : aspekt pastoralny
/ Chris C.G.M.'t Mannetje ; tł. z j. niderl.: Irena Zajączkowska // W: Inicjacja liturgiczna /
red.: Adelajda Sielepin, Jarosław Superson. - Kraków : Uniw. Papieski Jana Pawła II w
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Krakowie. Wydaw. Nauk., 2011. - (Ad Dominum ; t.1). - S. 201-221. - Rec.: Stefan
Koperek, Andrzej Żądło
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Artykuły problemowe
BOSACKA MARIA (Biblioteka Instytutu Pedagogiki)
Edukacja informacyjna na uniwersytecie - pomiędzy ideałem a rzeczywistością : czy
można w Polsce wykorzystać doświadczenia amerykańskie? / Maria Bosacka. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Ogrody Nauk i Sztuk : debiuty naukowe. - 2011 (01) [9 s.] - Zasób
elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.ogrodynauk.pl/Czasopismo/Artykul/25. - Link
zweryfikowano 01.12.2011
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
CZERNIANIN HALINA (Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych)
Poezjoterapia jako jedna z metod biblioterapii / Wiktor Czernianin, Halina Czernianin.
ZOB CZERNIANIN WIKTOR

CZERNIANIN WIKTOR (Biblioteka Instytutu Psychologii)
Poezjoterapia jako jedna z metod biblioterapii / Wiktor Czernianin, Halina Czernianin. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Przegląd Biblioterapeutyczny. - R. 1 (2011), s. 30-79
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
KOTYŃSKA EDYTA
100. Kongres Bibliotekarzy Niemieckich - Berlin 2011 / Edyta Kotyńska // Biuletyn EBIB. 2011, nr 7, [4 s.]
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
100. Deutcher Bibliothekartag "Bibliotheken für die Zukunft - Zukunft für die Bibliotheken" /
Diana Codogni-Łańcucka, Edyta Kotyńska // Bibliothek & Information International (BI-I) für
internationalen Fachaustausch Konferenzberichte. [Dokument elektroniczny].
Tryb dostępu: http://www.biinternational.de/download/file/2011_Konf_Bibtag_Codogni_Kotynska.pdf
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(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne)

OSOWSKA ANNA
Georeferencyjna Aplikacja Inwentarzowo-Katalogowa Kartografików i ich digitalizacja w
zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Anna Osowska, Dariusz Przybytek //
Polski Przegląd Kartograficzny. - T. 43, nr 2 (2011), s. 170-178 : il. - Anna Osowska jest
także doktorantką w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Siedemdziesięciolecie urodzin Profesor Wiesławy Żyszkowskiej / Małgorzata Wieczorek,
Anna Osowska. - Bibliogr. // Polski Przegląd Kartograficzny. - T. 43, nr 1 (2011), s. 89-96 :
fot.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
PIOTROWICZ GRAŻYNA
The Wrocław University Library - the past, the present and the future / Grażyna Piotrowicz.
- Bibliogr. // Polish Libraries Today. - Vol. 8 (2011), s. 113-128 : fot.
(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
PRZYBYTEK DARIUSZ
Georeferencyjna Aplikacja Inwentarzowo-Katalogowa Kartografików i ich digitalizacja w
zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Anna Osowska, Dariusz Przybytek
SOBEL GRZEGORZ
Speisen-Karte Paschke's Restaurant Alte Taschenstrasse 21 - z dziejów gastronomii
Wrocławia przełomu XIX i XX wieku / Grzegorz Sobel. - Bibliogr. - Streszcz. w jez. niem. //
Rocznik Wrocławski. - R. 12 (2010) [wyd. 2011], s. 37-53
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
SZEMPLIŃSKA ANNA (Biblioteka Instytutu Psychologii)
Alone or together? : positive aspects of mentally disabled persons residing in L'Arche
communities / Urszula Dębska, Anna Szemplińska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. //
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Polish Journal of Applied Psychology. - Vol. 9, nr 1 (2011), s. 75-91. - Numer ma własny
tyt. : Together or separately? : the positive aspects of personal and social relationships
with others
(jęz. angielski, wydawnictwo własne, praca recenzowana)
Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)
CZERNIANIN WIKTOR (Biblioteka Instytutu Psychologii)
Studia Podyplomowe Biblioterapii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego /
Wiktor Czernianin, Kiriakos Chatzipentidis // Przegląd Biblioterapeutyczny. - R. 1 (2011), s.
87-90
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
CHAŁADAJ MARYLA (Biblioteka Instytutu Pedagogiki)
Słowo w plastyce / Maryla Chaładaj // Kurier UTW [Uniwersytetu Trzeciego Wieku]. - 2011,
nr 19, s. 23-24
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
CHATZIPENTIDIS KIRIAKOS
Studia Podyplomowe Biblioterapii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego /
Wiktor Czernianin, Kiriakos Chatzipentidis zob. CZERNIANIN WIKTOR
LUKJAN KAZIMIERA (Biblioteka Wydziału Chemii)
Dwie nagrody dla prof. Dr hab. Ignacego Z. Siemiona / Kazimiera Lukjan // Wiadomości
Chemiczne. - Vol. 65 (2011), s. 1103-1106
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
TREMBULAK MARIA
Z praktyki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Grazu / Maria Trembulak. - Bibliogr. //
Bibliotekarz. - 2011, nr 6, s. 26-27
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
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Recenzje
KARLAK WERONIKA
B.Bieńkowska [et al.], [Red.]: Książka zawsze obecna. Prace ofiarowane Profesorowi
Krzysztofowi Migoniowi. [Das Buch ist immer da". Wrocław 2010. [recenzja]. - Rec. Karlak
Weronika //

Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und

Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. - Bd.19 (2011), s.324-325
(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne)

Henryk Dubowik, przy współpracy [unter Mitarbeit v.] Aldona Chlewicka i [u.] Bernardetta
Iwańska-Cieślik: Inkunabuły i cimelia z XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy [Inkunabel und Zimelien aus dem 16.Jahrhundert in
der Sammlung der Bibliothek der Kasimir-der-Grosse-Universitaet Bromberg] : [recenzja] .
- Rec. Karlak Weronika // Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für
Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa . - Bd. 19 (2011), s.327
(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne)
"Roczniki Biblioteczne" [Bibliotheksjahrbuecher], R.52 (2008) : [recenzja]. -

Karlak

Weronika // Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. - Bd. 19 (2011), s.334
(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne)
"Roczniki Biblioteczne" [Bibliotheksjahrbuecher], R.53 (2009) : [recenzja]. -

Karlak

Weronika // Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. - Bd. 19 (2011), s. 335
(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne)

Zbigniew Joskowski, OFMConv.: Katalog starych druków biblioteki franciszkanów w
Gnieźnie [Katalog der alten Drucke der Bibliothek der Franziskaner in Gnesen]". Gniezno
2010 : [recenzja]. - Rec. Karlak Weronika // Berichte und Forschungen. Jahrbuch des
Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. - Bd. 19
(2011), s. 402;
(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne)
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Publikacje inne
KATARZYŃSKI JERZY
60 lat Pracowni Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Jerzy
Katarzyński // Przegląd Uniwersytecki. - 2011, nr 11, s. 21-22 : fot.
JUCHNIEWICZ TADEUSZ (BWPAiE)
Mały jubileusz : 5-lecie akcji charytatywnych na rzecz polskich szkół na Kresach / /
Tadeusz Juchniewicz. // Przegląd Uniwersytecki. - 2011, nr 5, s. 19-20 : fot.
Współpraca na linii Kaliningrad-Wrocław / Wiera Nikołajewna, Tadeusz Juchniewicz. //
Przegląd Uniwersytecki. - 2011, nr 1, s. 12 : fot.
Współpraca z Bałtyckim Uniwersytetem Federalnym w Kaliningradzie / Rafał Cieśla,
Tadeusz Juchniewicz. // Przegląd Uniwersytecki. - 2011, nr 5, s. 15 : fot.
Uroczyste przekazania sztandaru / Tadeusz Juchniewicz. // Przegląd Uniwersytecki. 2011, nr 1, s. 12 : fot.
LUKJAN KAZIMIERA (BWCh)
Artystyczna (re)Akcja Chemika / Kazimiera Lukjan // Przegląd Uniwersytecki. - 2011, nr 4,
s. 36: fot.
Polacy w świecie - Józef Zwierzycki (1888-1961) / Kazimiera Lukjan // Przegląd
Uniwersytecki. - 2011, nr 9, s. 19-22
Profesor Ignacy Siemion podwójnie uhonorowany / Kazimiera Lukjan

// Przegląd

Uniwersytecki. - 2011, nr 10, s. 20-21 : fot.
GRAŻYNA PIOTROWICZ
Nowa biblioteka odpowiedzią na wyzwania społeczeństwa wiedzy / Grażyna Piotrowicz //
Przegląd Uniwersytecki. - 2011, nr 2, s. 1-4 : fot
PITAK EWA
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Dr Elżbieta Marczewska-Stańdowa (20.XI.1921-22.VIII.2011) / Ewa Pitak // Przegląd
Uniwersytecki. - 2011, nr 9, s. 37 : fot
O prawach autorskich i dziełach osieroconych w naszej bibliotece / Ewa Pitak // Przegląd
Uniwersytecki. - 2011, nr 9, s. 18-19 : fot
Publikacje wydane z datą 2010 nieuwzględnione w zestawieniu za rok 2010
Prace redakcyjne, redakcje tomu
ŻMINKOWSKA DALIA
U szczytu smutku i gniewu : wiersze / Peter Turrini ; red. i posł. Ewa Krupa-Czochara ;
[przekład : Ewa Krupa-Czochara oraz studenci i doktoranci Instytutu Filologii Germańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego]. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie
Wydawnictwo Oświatowe, 2010. - 275 s. : fot. - (Biblioteka Austriacka / pod red. Edwarda
Białka i Dalii Żminkowskiej ; t. 36). - s. 243-[252] / Posłowie
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Inne książki (poradniki, słowniki, biografie, katalogi, itp.)
KARLAK WERONIKA
Kommentierte Bibliographie zum Buch-und Bibliothekwesen in Schlesien bis 1810 / Detlef
Haberland in Verbindung mit Weronika Karlak und Bernhard Kwoka. - München :
Oldenbourg, 2010. - 498 s. : il. - (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte
der Deutschen im Östlichen Europa ; Bd. 39)
(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne)
Rozdziały w książkach - opracowania problemowe
BORYS ALICJA
Schlesische handschriftliche Berichte über Reisen nach Konstantinopel aus der zweiten
Hälfte des 16. Jahrhunderts und der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und ihre Edition /
Alicja Borys // W: Zahlen und Erinnerung von der Vielfalt der Rechnungsbücher und
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vergleichbarer Quellengattungen : Editionswissenschaftliches Kolloquium 2009 / hrsg. von
Helmut Flachenecker und Janusz Tandecki. - Toruñ : Towarzystwo Naukowe w Toruniu,
2010. - (Publikationen des Deutsch-Polnischen Gesprächskreises für Quellenedition =
Publikacje Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł ; 5). - S. 67-77. Bibliogr. - Recenzenci: Roman Czaja, Stefan Kwiatkowski.
(jęz. niemiecki, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

Inne rozdziały (komunikaty, streszczenia, biogramy
KARLAK WERONIKA
Pokasacyjne zasoby starych druków w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu działalność J.G. Büschinga a stan obecny / Weronika Karlak // W: Pruskie kasaty
klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie,
międzynarodowa konferencja naukowa Wrocław, 18-21 listopada 2010 r. : księga
streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of
secularization processes in Poland and Europe, international scientific conference
Wrocław, 18-21 November 2010 : book of summaries / red. nauk. Marek Derwich, Marek
L. Wójcik. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010. - S. 72. - Tekst
streszczenia w jęz. ang. pt. "Old prints from the suppressed monasteries in the Wroc³aw
University Library : J. G. Büsching's activities and current state" na s. 73
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
KOTYŃSKA EDYTA
Sekularyzacja księgozbiorów klasztornych na Śląsku - stan badań / Edyta Kotyńska // W:
Pruskie kasaty klasztorne na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i
Europie, międzynarodowa konferencja naukowa Wrocław, 18-21 listopada 2010 r. : księga
streszczeń = The Prussian dissolution of monasteries in Silesia against a background of
secularization processes in Poland and Europe, international scientific conference
Wrocław, 18-21 November 2010 : book of summaries / red. nauk. Marek Derwich, Marek
L. Wójcik. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2010. - S. 88. - Tekst
streszczenia w jęz. ang pt. "Dissolution of monastic libraries in Silesia : state of research"
na s. 89
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(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

Artykuły problemowe
BIAŁY LUCYNA
Z dziejów niemieckiego teatru w Królewskiej Hucie na przełomie XIX i XX wieku / Lucyna
Biały // Zeszyty Chorzowskie. - T. 11 (2010), s. 5-13. - bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
BORYS ALICJA
Nieznana relacja z podróży Ślązaka Konrada Sacka do Konstantynopola w latach 16441645 / Alicja Borys // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. - R. 65, nr 1 (2010), s. 105108
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
KALOTA TOMASZ
Technologie cyfrowe w pracach z dokumentami / Tomasz Kalota // Rocznik Świdnicki. - T.
37 (2009) [wyd.] 2010, s. 128-136
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
ŁAMASZ ALEKSANDRA (Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej)
Wpływ doktryny socrealizmu na ilustracje do edycji polskich utworów satyrycznych z lat
1945-1956 / Aleksandra Łamasz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis
Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo. - [Nr] 29 (2010), s. 75-84. - Do przygotowania art.
wykorzystano fragmenty rozprawy doktorskiej pt. : "Ilustrowana literatura piękna dla
dorosłych w latach 1945-1956. Wydawcy, ilustratorzy, funkcje"
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana)
Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)
BORYS ALICJA
Konferencja niemiecko-polskiej grupy dyskusyjnej do spraw edycji źródeł w Würzburgu /
Alicja Borys // Zapiski Historyczne. - T. 75, z. 3 (2010), s. 163-166
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
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Sprawozdanie z konferencji naukowej "Zahlen und Erinnerung. Von der Vielfalt der
Rechnungsbücher und vergleichbarer Quellengattungen " (Würzburg, 24-26 IX 2009 r.) /
Alicja Borys // Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka. - R. 65, nr 2 (2010), s. 330-333
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

Recenzje
KARLAK WERONIKA
M.Derwich, M.L.Wójcik: Międzynarodowa konferencja naukowa: Pruskie kasaty klasztorne
na Śląsku na tle procesów sekularyzacyjnych w Polsce i Europie. WrocŁaw 18-21
listopada 2010. Księga streszczeń. International scientific conference: The Prussian
dissolution of monasteries in Silesia against a background of secularization processes in
Poland and Europe". Wrocław
2010 : [recenzja]. - Rec. Karlak Weronika //

Berichte und Forschungen. Jahrbuch des

Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa. - Bd.18
(2010), s.341
(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne)
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Zestawienie wystaw zorganizowanych lub współorganizowanych
przez Bibliotekę Uniwersytecką w 2011 r.

16.0931.10.2011
(DFN)

„Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada”. Wystawa w stulecie urodzin
Czesława Miłosza (Oddział Informacji Naukowej)

20.09.2011
(DFN)

450 lat mapy
Kartograficznych)

4.-7.10.2011

Zmierzch klasztorów – od przełomu do czasów najnowszych 1810-2010
(Oddział Rękopisów, Oddział Starych Druków BUWr oraz Haus
Schlesien w Königswinter)

Śląska

Marcina

Helwiga

(Oddział

Zbiorów

Wystawy, na które wypożyczano zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w 2011
04.0412.06.2011
26.0418.11.2011
16.0508.01.2012
23.0909.01.2012
27.1004.12.2011
14.11.201111.04.2012

Szlachetne zdrowie (Muzeum Narodowe we Wrocławiu)
Via Regia – 800 jahre Bewegung und Begegnung
(Staatliche Kunstsammlungen Dresden)
Schlossgeschichten (Oberschlesiches Landmuseum Ratingen)
Wystawa OBOK. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce /
Tür an Tür. Polen-Deutschland. 1000 Jahre Kunst und
Geschichte (Martin-Gropius-Bau Berlin)
Przedmieście Świdnickie we Wrocławiu, przemiany.
(Muzeum Miejskie Wrocław)
Uniwersytet Wrocławski 1811 – 2011.
(Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego)
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Wykaz konferencji, seminariów i narad, w których uczestniczyli
pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w 2011 r.

18.01.2011

XVII seminarium z cyklu Digitalizacja – Problemy cyfryzacji
dokumentów piśmienniczych w bibliotekach, muzeach i archiwach
– Warszawa (A. Żurek)

22.01.2011

Webinarium – seminarium internetowe zorganizowane przez
Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie na temat baz CERL
(zespół pracowników OSD)

23.02. 2011

III spotkanie z cyklu Kierunek Biblioteka – Wrocław (E. Kotyńska)

25.02.2011

Konferencja Zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na
Dolnym Śląsku – Wrocław (E. Kotyńska)

04-05.04.2011

Konferencja naukowa Nauka o informacji w okresie zmian Warszawa (A. Żurek, referat, A. Zawadzka, referat)

08.04.2011

Konferencja Poznański miecz Świętego Piotr, historia i legenda –
Poznań (A. Żurek, referat)

13-15.04.2011

XX Szkoła Kartograficzna – Brunów k. Lwówka Śląskiego (A.
Osowska)

30.04.2011

Cykl wykładów Historyczne spotkania w Ratuszu – Wrocław (I.
Bińkowska, wykład)

10.05.2011

Sesji Parlamentu Europejskiego z okazji 220 rocznicy Konstytucji
3 maja - Strasburg (D. Przybytek)

16.05.2011

Międzynarodowe warsztaty Raum Virtuell. Theorien
Anwendungsperspektiven - Marburg (D. Przybytek, referat)

19.05.2011

Warsztaty rękopiśmienników – Kraków (M. Borys, J. Madej)

19.05.2011

Konferencja IT in Action – Kraków (J. Jóźwiak, R. Olszak, R.
Raczyński)

20-21.05.2011

Sympozjum w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu w Ołomuńcu –
Ołomuniec (L. Biały)

24.05.2011

Warsztaty INFORUM 2011 – Praga (G. Piotrowicz)

25-27.05.2011

ELAG 2011 - National Technical Library – Praga (G. Piotrowicz)

07-10.06.2011

100. Kongres Bibliotekarzy Niemieckich – Berlin (D. Codogni-

und

89

Łańcucka, E. Kotyńska)
08-09.06.2011

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Turystyka jako rytuał –
Kłodzko (L. Biały, referat)

15-16.06.2011

IV
Spotkanie
Polskiej
Grupy
Użytkowników
Systemu
VTLS/VIRTUA – Warszawa (K. Wysokiński, M. Jóźwiak)

30.06-1.07.2011

III Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy – Wrocław, (A. Zawadzka,
referat; T. Haliniak)

05-07.09.2011

VI Krajowa Konferencja Naukowa – INFOBAZY 2011 – GdańskSopot (G. Piotrowicz, referat; A. Żurek, referat)

21.07.2011

Seminarium z cyklu Akademia prawa komputerowego - Biblioteki
cyfrowe a prawo autorskie – Warszawa (J. Pawliniak)

15-17.09.2011

XXV Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii Przestrzeń
na dawnych mapach – Poznań (A. Osowska)

19-24.09 2011

IV Kongres Mediewistów Polskich – Poznań (A. Żurek, referat)

24-25.09.2011

IV Forum Muzeów Domowych Tradycje i zabytki kultury kulinarnej
– Kudowa (L. Biały, referat)

28-29.09.2011

Konferencja Training The Trainers in Information Literacy
Warszawa (P. Bigosiński)

04-07.10.2011

Międzynarodowa konferencja naukowa Uniwersytet Wrocławski w
kulturze europejskiej – Wrocław (A. Żurek, referat)

10-12.10.2011

Międzynarodowa konferencja naukowa Deutsche und polnische
digitale Bibliotheken auf dem gemeinsamen Weg in die
Europeana – Łódź (G. Piotrowicz, referat)

10-13.10.2011

IV Konferencja Polskie Biblioteki Cyfrowe – Poznań (T. Kalota,
referat; J. Pawliniak, M. Szala)

13.10.2011

VIII Warsztaty Biblioteki Cyfrowe – Poznań (T. Kalota, J.
Pawliniak; M. Szala, referat)

19.10.2011

Forum Instytucji Kultury Problemy Cyfryzacji Zasobów Muzeów,
Bibliotek i Archiwów – Warszawa (J. Pawliniak, I. Szylin)

-

20.10.2011
Warsztaty Zmiany w bibliotekach, zmiany w bibliotekarzach.
towarzyszące Targom Książki - Katowice (E. Kotyńska)
08.11.2011

Warsztaty PLATON Usługa Powszechnej Archiwizacji – Wrocław
(K. Wysokiński)
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14.11.2011

Seminarium: Standardy bibliograficzne
Narodowa – Warszawa (G. Piotrowicz)

2011

–

Biblioteka

15-16.11.2011

XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kraków-Lwów: książki,
czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku - Kraków (H. Kowalska,
referat)

17.11.2012

Konferencja Opracowanie czasopism ukazujących się przed II
wojną światową w kontekście ich publikacji w bibliotece cyfrowej –
Kraków (A. Cencora, E. Grabarska, M. Jóźwiak)

17.11.2011

Konferencja Wybitni Wrocławianie. Z wielokulturowej historii
miasta – Wrocław (G. Sobel)

23-24.11.2011

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Książka.
Dokument. Informacja: W poszukiwaniu odpowiedniej formy.
Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad
książką – Wrocław (T. Kalota)

24-26.11.2011

Międzynarodowa Konferencja interdyscyplinarna Annäherung
durch Verflechtung – gemeinsame Strategie im Bildungsbereich
der deutsch – polnischen Grenzregion: Sachsen, Niederschlesien
und Woiwodschaft Lubuskie / Zbliżenie poprzez współzależność –
wspólna strategia edukacyjna polsko-niemieckiego pogranicza:
Saksonia – Dolny Śląsk, województwo lubuskie – Bolesławiec,
Brunów (D. Przybytek)

25-26.11.2011

Międzynarodowa konferencja Kunstler im Nationalsozialismus –
Berlin (D.Codogni-Łańcucka, referat)

01-03.12.2011

Konferencja De Ecclesia semper reformanda – Kraków (A.Żurek,
referat)

08.12.2011

Warsztaty Katalogowanie dokumentów ikonograficznych
katalogu NUKAT – Warszawa (I. Bińkowska, M. Jóźwiak)

09.12.2011

III Konferencja Biblioteka-Edukacja-Dydaktyka – Wrocław (T.
Kalota, referat; Hanna Pacholska, referat; M. Jóźwiak, referat)

14.12.2011

Spotkanie promocyjne albumu Leksykon architektury Wrocławia –
Wrocław (I. Bińkowska)

w
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Zestawienia dotyczące przychodów i wydatków
(dane przybliżone)
Dochody własne z działalności usługowej i wynajmu lokali [w PLN]
Kwota

Jednostka
Wypożyczalnia – opłaty za karty
zagubione książki, kary za zwłokę

2010
biblioteczne,

2011

181.209 151.030

Wpływy z Pracowni Reprograficznej

33.602

37.476

Wpływy dewizowe z kwerend

51.500

51.739

Inne wpływy: z wynajmu lokali, druku kodów

95.097

95.290

Razem

361.408 335.535

Środki przyznane przez MNiSzW w ramach projektów na 2011 r.
Projekty badawczo-rozwojowe

Kwota [w PLN]

Projekt b-r Śląskie Archiwum Ikonograficzne

417.989*

Projekt b-r Interaktywna multimedialna bibliografia Śląska
Projekt Ornamenta Poloniae Mediaevalia
Razem

71.048
501.709
990.746

* w l. 2009-2011

Rozliczone dofinansowanie ze środków UE w 2011r.
Projekty w ramach RPO WD

Projekt Dziedzictwo Regionu i Europy
Projekt Imago Silesiae Inferioris online
Razem

Kwota [w PLN]

1.540.935,19
801.664,15
2.342.599,34

Wpływy obejmują koszty zakupu sprzętu do digitalizacji oraz wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach
projektów – m.in. do digitalizacji zbiorów na zakupionym sprzęcie.
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Wartość wykonanych prac introligatorskich [w PLN]
2010

Miejsce
w Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych

2011

101.021 175.067

w Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych 182.103 188.465
biblioteki specjalistyczne
Razem

60.756 93.503
343.880 457.035

Wartość wydawnictw otrzymanych ze wszystkich źródeł wpływów [w PLN]

Wydawnictwa
zwarte

biblioteka główna

2010

2011

Uwagi

1.023.928

1.215.109

+18,6%

biblioteki specjalist.

778.963

768.625

-1.33%

wydawnictwa

biblioteka główna

436.736

439.864

+0,7%

ciągłe

biblioteki specjalist.

852.623

1.209.918

+42%

395.285

2)

zbiory specjalne
Razem

biblioteka główna
biblioteki specjalist.
biblioteka główna
biblioteki specjalist.

Ogółem

15.442
1)

1.855.949

1.647.028

535.740

+35,5%

7.585

- 51%

3)

+18%

2.190.713

1.986.128

3.502.977 4.176.841

+20,6%
19,2%

1)

Wartość wydawnictw zwartych i ciągłych bez wydawnictw z egzemplarza obowiązkowego wyniosła

989.246 PLN
2)

w tym wartość odzyskanego rękopisu średniowiecznego – 470.000 PLN

3)

W r. 2011 z budżetu BUWr wydatkowano 460,521 PLN (w 2010 r. – 450.199 PLN ) na zakup

zbiorów, w tym 103.618 PLN (w r. 20010- 71.945 PLN) za zakup w Wydawnictwie Uniwersyteckim
materiałów przeznaczonych do wymiany.
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Zestawienie wydatków na bieżącą działalność [w PLN]
Biblioteka Uniwersytecka
zakup materiałów do konserwacji zbiorów

2010

2011

14.045

14.105

6.441

33.532

druki, papier i materiały biurowe

61.214

54.757

drobny sprzęt, materiały i usługi

204.635

230.615

opłaty pocztowe

88.354

86.172*

opłaty za telefony

19.487

22.842*

transport

20.989

19.027

352.900

330.994*

zakup materiałów fotochemicznych

sprzątanie
remonty

-

media + energia

82.657

653.036

638.789*

koszt dyżurów w niedziele w czytelni
ogólnej

15.500

16.500

vouchery (płatność za wypożyczenia
międzybiblioteczne z bibl. zagr.)

18.473

9.602

Razem


1.436.601

1.539.593

za okres: styczeń-listopad 2011

Zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania [w PLN]
2010
Bibl. gł. Bibl. sp.
meble
programy i sprzęt komputerowy
szkolenie komputerowe
sprzęt do mikrofilmowania
sprzęt i urządzenia
inne
koszt
utrzymania
VIRTUA
Razem

systemu

Bibl. gł.

2011
Bibl. sp.

61.267
155.095
--15.314
21.206

73.091
93.222
---112.027

8.417
81.624
--24.974
3.070

7.569
72.305
---384.491

93.012

34.402

110.298

34.833

345.894

312.742

228.383

499.225
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Zakup aparatury badawczej ze wszystkich projektów
Nazwa projektu

2007

Śląskie Archiwum Ikonograficzne 69.350,12

2008

2009

2010

2011

41,971,66

00,00

00,00

218.100

Interaktywna,
multimedialna
bibliografia Śląska
Ornamenta Poloniae Mediaevalia

00,00 442.982,48

00,00

00,00

00

00,00

00,00 100.409,32

59.571,38

00

Dziedzictwo Regionu i Europy

00,00

00,00

00,00

00,00

1.093.224

Imago Silesiae Inferioris online

00,00

00,00

00,00

00,00

589.908

69.350,12 484.954,14 100.409,32

59.571,38

1.901.232

Razem

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

Stan zbiorów na koniec roku 2011
2010
Przybyło
Ubyło
Wydawnictwa zwarte
1.230.628
26.531
1.291
1.180.747
20.103
11.242
Wydawnictwa ciągłe
369.488
5.356
4.396
367.143
5.797
1.436
Zbiory specjalne
304.682
1.733
-42.363
39
-61.310
1.161
669
Zbiory zabezpieczone
191.970
-2.609
128.732
-585
18.664
9.374
--

Bibl. główna, nieopracowane
Zbiory Na Piasku nieoprac.
Bibl. , specjalistyczne
nieopracowane
Razem biblioteka główna
2.267.863
33.659
Razem biblioteki
1.627.864
36.435
specjalistyczne
Ogółem
3.895.727
70.094
Uwagi:
1)
są to zbiory spisane w księgach prymarnych lub policzone w:
Oddziale Starych Druków 48.326 wol./jedn.
Oddziale Zb. Kartograficznych 2.029 wol./jedn.
Oddziale Zb. Muzycznych 9.549 wol./jedn.
Oddziale Zb. Graficznych 11.828 wol./jedn.
Kolekcja Śląsko-Łużycka 56.415 wol./jedn.
RAZEM:
128.147 wol./jedn.

2011
1.255.868
1.189.608
370.448
371.504
306.425
42.402
61.802
189.361
128.1471)
28.038

8.881
13.347

2.292.641
1.650.952

22.228

3.943.593
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Czasopisma bieżące otrzymywane
2010
2011
Tytułów
wol. Tytułów
wol.
2.870
5.101
2.499
5.380

Biblioteka
Uniwersytecka
Biblioteki
specjalistyczne
Razem

2.148

5.127

2.309

5.797

5.018

10.228

4.808

11.177

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
2010
2011
17.490
17904

2010
28.028

2011
28.070

5.409
152

5.689
110

5.544
139

5.715
114

2.599
163

3.580
183

2.271
125

116

120

561

805

617

37.272

38.369

26.130

dla bibl. specj.
2010
2011
1.228
1.169
--

-13

5

3.765
104

64
8

50
11

525

285

247

28.127

1.598

1.482

Wydawnictwa ciągłe

Źródło wpływu

Zarejestrowano w
bibliotece głównej
tytułów
2010

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

2011

Przekazano do opracowania
tytułów
w bibl. głównej
2010
2011

do bibl. specj.
2010
2011

6.498

5.383

1.857

2.145

642

668

18
26
506
162
60
270
7.540

35
35
492
76
31
230
6.282

17
-57
160
50
166
2.307

16
8
55
76
31
129
2.460

--459
2
10
104
1.217

--437
--101
1.206
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Opracowanie zbiorów
Wydawnictwa zwarte, dokumenty nieksiążkowe (DN)
Skatalogowano

Zbiory
Nowe
Razem

24.543
34.820

Zbiory
zabezp.
DN

35.852
3.181
2.164
98

Razem

Ogółem
1)

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

w bibl.
specj.

10.9271)
11.309 12.5222)

jedn.

2011
dla bibl. centralnie
głównej
dla
bibl.specj.

Dzieł
Wol.
Dzieł

24.125

Wol.
Dzieł
Wol.

38.001

10.9271)
12.5222)

38.016 + 98 DN
48.928
50.538 + 98 DN

w bibl.
specj.

9.023 13.560

33.148

13.560

1.907
82

---

--

Dzieł
Wol.
Dzieł
Wol.

13.5601)

35.055

48.615 + 82 DN

w tym 2.032 wol. przekatalogowanych

Wpisano do inwentarza

Zbiory
nowe
Razem
Zbiory
zabezp.
Razem
Ogółem

2010
dla
centralnie
dla
biblioteki
głównej bibl.specj.
.
1)
27.015
2.572
29.587
2.113
31.700
49.812

w bibl.
specj.

jedn.

18.112 Wol.
Wol.
Wol.
18.112 Wol.
Wol.

2011
dla
centralnie
dla
biblioteki
głównej bibl.specj.
24.125

2.406

--

--

26.531
46.634

w bibl.
specj.
20.103

-20.103
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Wydawnictwa ciągłe
Wpisano do inwentarzy
2010

2011

w

w

b.

bibl.gł. spec.

Razem

Skatalogowano

w

2010

w b.spec.

w

bibl.gł.

2011
w

w bibl.gł.

w b.spec.

bibl.gł. b.spec.

2.609

2.148

2.487

2.309 tyt.

2.870 2.237

2.499

2.4421)

4.898

5.127

5.356

5.797 wol.

5.101 9.586

5.380

6.0062)

4.757

4.796

Tyt.

5.107

4.941

10.025

11.153

Wol

14.687

11.386

1)

w tym 72 tytułów przekatalogowano

2)

w tym 182 wol. przekatalogowano

Opracowanie rzeczowe zbiorów
Katalogowanie przedmiotowe
NUKAT i bazie BUWr

w

bazie

Rekordy
wzorcowe
języka
haseł
przedmiotowych KABA wprowadzone do
bazy NUKAT
Rekordy rozwiniętych haseł przedmiotowych
wprowadzone do bazy NUKAT
Klasyfikacje KBK w bazie BUWr
Modyfikacje haseł przedmiotowych w bazie
NUKAT i BUWr

2010

10.692

2011
2010

9.937
781

2011
2010

195
2.836

2011
2010

863
17.459

2011
2010

13.156
2.809

2011

2.963
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Włączanie kart do katalogów

Oddz. Informacji
Naukowej

2010
8.625

2011
7.769

Oddz. Wydaw.
Ciągłych

Oddz.
Wydaw.
Zwartych

Zbiory
specjalne

Biblioteki
specjalistyczne

2010

2011

2010

2011

2010

2011

2010

2011

1384

3.537

238

448

4.433

1.853

46.577

44.310

Razem

2010

2011

61.257

57.917

Zbiory specjalne
Jednostka

Wpływ w wol/jedn
2010

Oddz.Starych Druków
Oddz.Rękopisów

Stan zbiorów na dzień 31.12.2010 wol/jedn

2011

2010

Oprac.

Nieoprac

Razem

96

59

228.971

180.704

48.326

229.030

3

2

12.586

12.588

-

12.588

Oddz.Zb.Graficznych

663

574 62.975*

51.673

11.828

63.501

Oddz.Zb.Kartograf.

807

525

16.247

14.743

2.029

16.772

Oddz.Zb.Muzycznych

435

573

46.821

37.845

9.549

47.394

-

-

9.399

9.399

-

9.399

38

39

42.363

42.402

-

42.402

2.042

1.772

419.362

349.354

71.732

421.086

„Wratislaviana”
Mikrofilmy
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.
* Korekta do tabeli z 2010 r. Stan zbiorów zmniejszył się o 48 jednostek liczony w zbiorach
nieopracowanych, a wpisanych do inwentarza w 2011 r.
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Udostępnianie zbiorów
Udostępnianie

liczba miejsc

liczba odwiedzin

w czytelniach

2010

2010

Czytelnia główna

2011

2010

2011

168

168

32.455

33.132

177.578

165.356

24

24

2.512

2.249

45.982

46.355

Czytelnia zb. specjalnych

35

35

8.143

5.322

44.826

33.490

Oddział Inf. Naukowej

10

10

1.675

1.697

792

238

Oddział Starych Druków

6

--

606

301

2.555

975

Oddział Rękopisów

5

--

393

198

3.423

848

1

--

292

313

2.033

16.201

4

--

425

302

3.680

1.613

Oddz. Zb. Kartograficznych

4

--

314

222

378

428

Razem Bibl. Uniwersytecka

257

237

46.815

43.736

281.247

265.504

Razem bibl. specjalistyczne

1.385

1.383

268.468

259.202

807.199

825.391

1.642

1.620

315.283

302.938

1.088.446

1.090.895

Czytelnia czas. bieżących

Oddział Zb. Graficznych

1)

Oddział Zb. Muzycznych

Ogółem
1)

2011

udostępniono wol./jedn.

– zbiory graficzne udostępnia się w pracowni Oddziału Zbiorów Graficznych

Wypożyczenia miejscowe
Liczba czytelników

Biblioteka główna
Bibl. specjalist.
Razem

2010
12.576
49.864
62.440

Liczba wypożyczeń
[wol.]
2011
2010
2011
12.750 200.364 195.942
49.737 225.286
204.710
62.487 425.650
400.652

Wypożyczenia międzybiblioteczne
Wypożyczenia
w wol.
Biblioteka główna
Biblioteki
specjalistyczne
Razem

Krajowe
Zagraniczne
z biblioteki
do biblioteki
z biblioteki do biblioteki
2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011
2.210 2.229
278 316 112
147
674 481
747
376
405 739
24
39
45
6
2.957 2.605

683 1.055 136

186

917

487
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Realizacja zamówień w Oddziale Magazynów
Dla jednostek

Złożono rewersów
2010

Czytelnia główna
Wypożyczalnia

2011

Udostępniono

% realizacji

woluminów

negatywnych

2010

2011

2010

2011

47.214

43.210

57.636

104.917

11,6%

10%

166.537

160.602

166.181

157.023

2,3%

2,3%

1.426

2.046

1.876

1.938

2,7%

4,26%

781

--

1.767

--

8,2%

--

9,5%
6,8%

9,3%
3,6%

miejscowa
Wypożyczalnia
międzybiblioteczna
Udostępnianie
wewnętrzne
Biblioteki specjalist.

1.139.628 1.135.9541) 1.089.526 1.030.1012)

Razem

1.360.586 1.341.812

1)
2)

1.316.986

1.293.979

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

Kwerendy pisemne
Krajowe

Zagraniczne

2010 2011 2010 2011

Razem
2010

2011

Oddział Starych Druków

62

50

49

48

111

98

Oddział Rękopisów

67

64

126

186

193

250

Oddział Zbiorów Graficznych

64

72

8

9

72

81

Oddział Zbiorów Kartograficznych

21

20

3

4

24

24

Oddział Zbiorów Muzycznych

27

13

49

36

76

49

Oddział Informacji Naukowej

147

182

30

104

177

286

Biblioteki specjalistyczne

2.799

2.550

50

27

2.849

2.577

Razem

3.273

2.951

386

414

3.659

3.365
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Lp.

Księgozbiory w bibliotekach specjalistycznych
Wielkość księgozbioru
(stan na koniec roku 2011)
zbiory
Biblioteka
(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)

ogółem wydaw.
zwarte
wol.

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
36
37
38

Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa
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
Studium Jęz. Obcych
CSNiE im.W.Brandta
PTL im.Czekanowskiego
Razem Bibl. Spec.

26003
41598
73861
29822
136964
39309

17505
38089
59856
24672
124881
36816

75799
60796
4785
4615
17852
11784
21316
5377
49348
28456
37102
24592
89043
54881
142406 105241
52707
29205
40663
37299
23925
20903
15865
10547
18060
12896
18799
15757
7782
5304
21212
14743
50447
21726
17085
7071
14997
13536
59585
41526
35888
20674
5821
4395
325
325
10842
6321
6138
4203
118138 95398
211382 154551
11972
9072
24897
21620
19533
15802
7775
6942
43869
22232
1622915 1189609

* Dane z lat 2010 i 2011
** Biblioteka w likwidacji dane z 2010 r.

Wpływy 2011
Opracowanie

wydaw. ciągłe zb.spec. wydaw. zwarte wydaw. zb.
tytuły
jedn. centr. własn. ciągłe specj.
wol.
ogółem
inwent. wol.
wol.
wol.
jedn.
334
124
368
178
767
158

5045
2402
13660
5050
11540
2479

3453
1107
345
100
543
14

238
0
180
98
2084
0

0
332
70
0
917
516

81
25
172
73
791
86

60
2
1
0
24
0

363
14791
13
170
199
5689
129
10380
209
20745
264
12510
649
33492
1608
33966
384
7346
150
3170
135
2927
483
5313
323
4746
162
1453
92
2171
149
6469
390
13675
307
7720
37
1453
357
17364
923
15129
97
1426
0
0
275
4488
88
1277
1301
22324
1683
55924
91
2776
4
93
62
984
45
772
2440
20585
15341 371504

212
0
379
5559
147
0
670
3199
16156
194
95
5
418
1589
307
0
15046
2294
8
695
85
0
0
33
658
416
907
124
3184
2747
61
1052
61802

191
580
0
0
0
306
0
0
510
1417
686
0
254
527
87
106
56
26
74
41
281
57
0
48
79
656
0
0
0
369
0
0
8951

670
0
430
28
384
0
625
1338
0
239
0
440
0
0
0
0
142
0
0
18
6
0
0
0
0
1257
3145
200
112
0
379
280
11528

382
28
33
64
96
38
887
544
96
72
34
167
45
48
7
51
149
23
15
63
62
3
0
77
20
364
855
184
0
3
26
160
5824

1
0
66
7
9
0
13
103
104
13
8
1
6
174
0
0
212
0
5
3
5
0
0
0
0
0
13
5
55
271
0
0
1161
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Udostępnianie zbiorów w bibliotekach specjalistycznych

L
p.

Biblioteka
(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)
2011 r.

1 Informacji Naukowej
2 Filologii Angielskiej
3 Filologii Germańskiej
4 Studiów Klasycznych
5 Filologii Polskiej
6 Filologii Romańskiej
7 Filologii Słowiańskiej
8 Dziennikarstwa
9 Niderlandystyczna
10Astronomicznego
11Chemii
12Fizyki
13Matematyki i Inform.*
14Historycznego
15Historii Sztuki
16Pedagogiki
17Psychologii
18Archeologii
19Etnologii
20Kulturozn.i Muzykologii
21Biotechnologii
22Biologii Roślin
23Geogr. i Rozwoju Reg.
24Klimatologii i Ochrony At.
25Genetyki i Mikrobiologii
26Nauk Geologicznych
27Zoologicznego
28Antropologii
29Fizjologii Zwierząt**
30Muzeum Przyrod.***
31Ogrodu Botanicznego
32Nauk Społecznych
33Prawa, Administracji
34Austriacka
35Centrum Brytyjskie
36Studium Jęz. Obcych
37CSNiE im. W. Brandta
38PTL im. Czekanowskiego
Razem Bibl.Specj.

Wypożyczalnia

Czytelnia
liczba
Iiczba
miejsc odwiedzin
20
60
60
17
64
35
24
20
15
3
54
49
50
56
30
24
30
32
14
22
30
25
30
10
18
40
19
9
0
0
4
103
327
36
18
15
8
12
1383

* Dane z lat 2010 i 2011
** Biblioteka w likwidacji dane z 2010 r.
*** Biblioteka w stadium organizacji

7291
5300
3920
1121
5640
11846
4449
4288
1012
237
11015
6080
8454
20608
15745
5472
6705
5165
1656
2150
5646
4675
2936
157
678
6395
1998
2740
0
60
33
14531
81389
2150
3612
2949
652
447
259202

udostępniono
j.inw.
9377
82000
806
3454
14350
20583
8252
4709
2731
340
27633
9860
901
20353
82028
14807
10867
9459
6501
675
2118
6026
7213
950
3128
8221
2110
1200
0
60
285
17252
432638
4700
4521
3482
466
1335
825391

zarejestr.
czytel.
501
1505
1797
410
2390
510
928
906
301
72
2369
402
1833
1993
1142
1846
1050
514
316
733
118
1199
834
238
519
720
898
427
0
278
34
5639
11375
762
4074
902
25
177
49737

wypoż.
wol.
15084
26400
3202
3972
7797
4839
4879
4034
2349
116
6193
1645
3315
19098
4426
19857
8816
735
1875
3627
902
2158
2052
133
2263
5253
595
899
0
15
223
16031
15209
480
14428
1438
123
249
204710

Liczba godzin
otwarcia
tygodniowo
czyt.

42,5
56
47,50
36
54
50,5
57
31
41
32
45
43
45
53
43,5
44
40
32,5
23
47,5
30
40
50
18
12
40
37
12
0
4
4
51
153
39
30
42
32
37
1495

wyp.

42,5
56
47,50
58
31
40,5
57
31
41
32
33
43
45
49
26
42
38
32,5
23
47,5
30
40
50
18
12
40
37
12
0
4
4
40
39
39
30
42
32
37
1321,5

Liczba
etatów

Pow.
bibl.
w m2

3
127
6
542
4
382
2
130
8
731
4
177
3
251
1
66
2
77
1
92
3
333
3,5
500
5
450
8
459
3
218
6
269
4
140
2
123
1
39
2
149
1
85
2
130
4
192
0
87
1
244
2
360
2
140
0,5
120
0
16
1
0
0
47
11
1334
25 2899,5
1
127
3
166
2
84
1
60
1
275
129

11621,5
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Zestawienie wydatków w bibliotekach specjalistycznych [w PLN]
Biblioteka
(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)

2011

wyd.
zwarte

wyd. ciągłe

zbiory
spec.

usługi
online*

oprawa

meble

komput.

inne**

5264
21329

5146
13564

0
62

431
0

3400
0

0
0

0
1500

368
0

1638
7477

146
14733

25
0

0
238

1365
0

0
0

0
0

1361
15

41733
21309

6601
6187

0
0

912
0

3788
0

1396
0

0
0

5262
0

7 Filologii Słowiańskiej
8 Dziennikarstwa
9 Niderlandystyczna
10 Astronomicznego

15022
43596

12217
12339

20
0

0
0

0
0

0
0

390
0

877
0

1059
9000

593
64000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

11 Chemii
12 Fizyki
13 Matematyki i Inform.***
14 Historycznego

29943
20406

197961
19297

0
0

238267
185381

1545
492

0
0

8708
0

0
0

108254
46628

462419
5556

0
462

203456
1580

28000
7200

6200
0

8000
0

315760
24458

15 Historii Sztuki
16 Pedagogiki
17 Psychologii
18 Archeologii

18930
43623

5615
9300

0
1545

0
948

3657
6756

0
0

0
13500

500
963

23845
18557

8424
5678

0
315

65244
737

5642
2999

0
0

0
0

4557
0

19 Etnologii
20 Kulturozn.i Muzykologii
21 Biotechnologii
22 Biologii Roślin

4872
12453

442
4574

0
2526

263
263

1116
2991

0
0

0
9200

0
577

24139
9057

16283
47293

0
0

22420
8360

416
2071

0
0

0
0

0
0

23 Geogr. i Rozwoju Reg.
24 Klimatologii i Ochrony At.
25 Genetyki i Mikrobiologii
26 Nauk Geologicznych

12596
3236

34494
19679

221
0

1663
0

0
0

0
0

0
0

2097
77

1149
519

25462
2219

0
974

0
41430

0
0

0
0

0
107

0
190

27 Zoologicznego
28 Antropologii
29 Fizjologii Zwierząt****
30 Muzeum Przyrod.

27688
4793

29116
5708

170
0

0
0

400
0

0
0

0
0

0
0

0
5643

0
16375

0
21

0
0

0
0

0
0

0
0

0
3080

31 Ogrodu Botanicznego
32 Nauk Społecznych
33 Prawa, Administracji
34 Austriacka

9108
68570

1611
57735

0
0

0
13830

0
1000

0
0

0
0

0
6507

79704
834

96844
0

0
0

39113
0

17665
0

0
0

19100
0

16548
342

0
8177

0
1084

0
1244

0
0

0
0

0
0

0
11800

0
952

10933
7541

742
481

0
0

0
0

0
3000

0
0

0
0

0
0

768625

1209918

7585

824536

93503

7596

72305

384491

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

35 Centrum Brytyjskie
36 Studium Jęz. Obcych
37 CSNiE im. W. Brandta
38 PTL im. Czekanowskiego
Razem Bibl. Spec.

* Konsorcja: Elseviera, Springera, EBSCOhost, JSTOR, SCI Ex., CA, AChS, RSC, Nature Chemistry,
AIP/APS, System VIRTUA i in. B. Geologii 14.730 $
B. Prawa 6.797.905 € + 4.334.50 $
** karty katalogowe, ekslibrisy, kody kreskowe, materiały biurowe, materiały do kserowania, transport,
delegacje, itp., *** dane z 2010 i 2011 r., **** Biblioteka w likwidacji
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Streszczenia sprawozdań bibliotek specjalistycznych
2011
(część opisowa)
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
W 2011 r. w Bibliotece były zatrudnione 3 osoby na etatach: starszego kustosza
dyplomowanego, kustosza dydaktycznego i bibliotekarza. Wydatki na działalność biblioteki
zmniejszyły się o ok. 7.5 % (z 15.789 zł. w 2010 r. do 14.609 zł. w br.). Zmniejszyła się liczba
czytelników (z 521 w 2010 r. do 501 w br.) – ok. 4 %. Zmniejszyło się udostępnianie (z 28.795
w 2010 r. do 24.461 jednostek inwentarzowych w br.) – ponad 14 %. Zmniejszyła się liczba
odwiedzin w czytelni (z 8.351 w 2010 r. do 7.291 w br.) – ok. 13 % i odpowiednio liczba
zamówień (z 30.922 w 2010 r. do 26.293 w br.) ponad 14 %. Do Bazy Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Wrocławskiego wpisano 125 formularzy (ok. 24 % więcej). Opracowano 481
rekordów egzemplarza w systemie VIRTUA. Opublikowano 1 artykuł i wydano 1 bibliografię.

Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej
W 2011 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 2011 był jak zwykle pracowity dla Biblioteki. Wypożyczono 108.400
wol. Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o 332 wol. wydawnictw zwartych, 25 wol.
czasopism, 156 prac magisterskich. Kontynuowano meliorację katalogów i selekcję
księgozbioru. Wyselekcjonowano 2180 dzieł (2234 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

i

zagranicznych, 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. Wzrosła ilość odwiedzin w bibliotece oraz ilość zamówień
i udostępnianych

zbiorów

do

czytelni.

Dalszemu

spadkowi

uległa

ilość

zamówień

i wypożyczeń na zewnątrz. Wyposażenie w sprzęt komputerowy pozostało na tym samym
poziomie. Przeprowadzono i zakończono selekcję skryptów. Przeznaczano do oprawy mocno
zniszczone, nierzadko trudne do odkupienia książki.
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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.

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. Wydatki na zbiory
wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 24. Wprowadzono o 13% więcej woluminów druków
zwartych. Utworzono 2976 rekordów egzemplarza i 21 rekordów zasobu czasopism. Liczba
odwiedzin w czytelni utrzymała się na podobnym poziomie do roku.2010. Nadal malała liczba
złożonych zamówień do Wypożyczalni i wypożyczonych książek (odpowiednio o 14% i 9%). W
wypożyczalni uruchomiono 2 stanowiska komputerowe dla czytelników. Kontynuowano
selekcję wydawnictw zwartych i ciągłych. Przeprowadzono szkolenia studentów I roku.
Pracownicy przygotowali 2 wystawy.

Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej
W roku 2011 w Bibliotece pracowały 4 osoby. Był to pierwszy rok, w którym pracowano w
nowo wyremontowanym budynku Instytutu Filologii Romańskiej na ul. Nankiera. Prace przez
cały ten okres koncentrowały się przede wszystkim wokół jej usprawnienia w nowym miejscu.
W związku ze zmniejszeniem ilości pólek w czytelni przeprowadzono selekcję książek, które
obecnie nie muszą mieć statusu „czytelnia” (część została przeniesiona do magazynu ze
statusem „na miejscu”, część została przeznaczona do wypożyczenia). Prace w bieżącym
roku koncentrowały się wokół selekcji książek. Poza tym prowadzone były prace związane z
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gromadzeniem i opracowywaniem księgozbioru. 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
bibliotekoznawcze (w tym pani z doktoratem). Całość księgozbioru nadal mieści się w dwóch
pomieszczeniach magazynowych. Zbiory gromadzone są drogą kupna, wymiany i darów.
Dość znacznie spadła liczba książek pozyskiwanych drogą zakupu, ponieważ zmniejszono
środki przyznawane na działalność statutową Instytutu. Na podobnym poziomie utrzymywały
się dary (nadal najliczniejsze z Serbii). Informacje o nowościach zamieszczane są na stronie
internetowej Biblioteki. Wszystkie wpływy opracowywane są we własnym zakresie, a te
pochodzące z wymiany zagranicznej kierowane są do opracowania centralnego w BU.
Definitywnie zakończono przekatalogowanie zbiorów (283 wol., 228 dzieł). Przeprowadzone
zostało skontrum skryptów. Liczba czytelników znowu uległa zmniejszeniu. Wiele osób kończy
naukę na licencjacie, a i na studiach zaocznych jest mniej studentów. Jak co roku
przeprowadzone zostało szkolenie biblioteczne dla 3 grup studentów.

Biblioteka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Biblioteka udostępnia zbiory czytelnikom 5 dni w tygodniu, od wtorku do soboty. Obecnie jej
księgozbiór to ponad 4,5 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 580 woluminów, na które wydano
niespełna 44 tys. zł. Na prenumeratę czasopism zagranicznych wydano ponad 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. Z
ewidencji odwiedzin i zamówień wynika, iż w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła liczba
zamówień do czytelni oraz na zewnątrz. 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.
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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 obciążanie jej zajęciami dydaktycznymi, brak podstawowego
bezpieczeństwa zbiorów oraz szybko i systematycznie zmniejszająca się ilość miejsca na
rozszerzanie księgozbioru.

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
Biblioteka Instytutu Astronomicznego
W Bibliotece obsługa jest jednoosobowa. Liczba czytelników zarejestrowanych w tym roku
wynosi 72 osoby. Księgozbiór całkowity to 21.316 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. Zainteresowanie
astronomią jest duże, więc służenie pomocą przy poszukiwaniu odpowiedzi na pytania i
potrzeby czytelników sprawia bibliotekarzowi przyjemność i zadowolenie z pracy.

Biblioteka Instytutów Fizyki
W roku 2011 w Bibliotece pracowało 4 pracowników na 3 i ½ etatach. Jedna osoba z zespołu
ukończyła miesięczną praktykę poza Uniwersytetem Wrocławskim, 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. Wydatki na zakupy wydawnictw zwartych w 2011 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, programowi finansowanemu przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa

Wyższego.

Dzięki

temu

uzyskano

miejsce

w

magazynie

utrzymując

dotychczasowy dostęp do zasobów elektronicznych czasopism z zakresu fizyki i nauk
ścisłych. Biblioteka posiada oprócz tradycyjnych katalogów odpowiednik elektroniczny. Baza
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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.: 9 -18. 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. We wrześniu 2010 rozpoczął się remont Instytutu Matematycznego, który
trwał do końca marca 2011 roku. W okresie sprawozdawczym (2010 – 2011) wszystkie książki
zakupione do Biblioteki zostały opracowane elektronicznie na miejscu. Opracowano 625
woluminów książek

oraz

utworzono

1226

rekordów

egzemplarza

(suma

rekordów

egzemplarza tworzonych na bieżąco oraz retrospektywnie). Opracowanie czasopism
odbywało się bez pośrednictwa BU. Kontynuowano dopisy do elektronicznego katalogu
czasopism (zamieszczonego na stronie IM). W sumie opracowano 887 woluminów druków
ciągłych. Biblioteka nadal prowadzi własną wymianę czasopism, dzięki której otrzymuje 21
tytułów wydawnictw zagranicznych. W minionym okresie sprawozdawczym Biblioteka wysyłała
do oprawy introligatorskiej czasopisma i książki. W sumie oprawiono około 700 woluminów
czasopism i książek. W wyniku zorganizowanego przez Bibliotekę przetargu na dostawę
czasopism podpisano umowę na dostawę w latach 2012 - 2013 67 tytułów naukowych. W
październiku 2011 uruchomiono elektroniczny system udostępniania. Obecnie wszyscy
czytelnicy (pracownicy i studenci) posiadają konto wypożyczeń we wspólnej bazie systemu
Virtua. W minionym okresie Bibliotekę odwiedziło około 8500 czytelników, co stanowi sumę
odwiedzin w czytelni i wypożyczalni (udostępnianie na miejscu i na zewnątrz odbywa się w 1
pomieszczeniu). Pod koniec roku rozpoczęła się selekcja druków zwartych.

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH
Biblioteka Instytutu Historycznego
W Bibliotece zatrudnionych jest osiem osób pracujących w systemie dwuzmianowym w godz.
900 – 1800. Dyżury pełnione były także w soboty i niedziele. W 2011 r. na zwolnione miejsce
przyjęto pracownicę na stanowisko młodszego bibliotekarza, w listopadzie pracownik Biblioteki
został awansowany na stanowisko bibliotekarza. Biblioteka samodzielnie kupuje i opracowuje
zbiory. Liczba nabytków została utrzymana na poziomie podobnym do lat ubiegłych (około 200
woluminów

miesięcznie).

Do

katalogu

komputerowego

wprowadzono

1592

rekordy

egzemplarza. Wpływy są opracowywane na bieżąco, informacja o nowościach ukazuje się na
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internetowej stronie domowej BIH. W 2011 r. ponownie odnotowano nieznaczny spadek liczby
dzieł udostępnionych w czytelni i wypożyczonych na zewnątrz. W 2011 r. rozpoczęto
włączanie do księgozbioru cennego zbioru druków wydanych w latach 1980 - 1989 tzw.
„Archiwum

Emila”.

Opracowanie

wymaga

wpisania

do

inwentarzy,

osygnowania

i skatalogowania kilku tysięcy wydawnictw zwartych, ciągłych, broszur, druków ulotnych, kart
pocztowych, znaczków okolicznościowych (do końca roku opracowano 918 tytułów w 1760
woluminach, sporządzono 2736 kart katalogowych). Opracowano także zbiór planów
dotyczących wojny francusko-pruskiej 1870 - 1871 i I wojny światowej (97 map w 757
arkuszach). Zbiór ten został odnaleziony w czasie skontrum, nie był osygnowany, nie
znaleziono także informacji, kiedy i w jaki sposób znalazł się w Bibliotece. Dramatycznie
pogorszyła się sytuacja lokalowa. Działowy układ księgozbioru utrudnia rozmieszczenie
nowości, brakuje miejsca w działach przyrastających najszybciej (np. działy: Najnowsza
historia Polski, Źródła do historii Polski, Historia kultury). Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie w
2012 r. dla kilku działów zabraknie miejsca.

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 2011 w
porównaniu z poprzednim rokiem ilość czytelników utrzymuje się na podobnym poziomie.
Natomiast

zwiększyła

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. W związku z licznymi publikacjami pracowników Instytutu prowadzona jest
szeroka wymiana z rozmaitymi instytucjami w kraju i zagranicą. W dniu 6 października 2011

mgr Wiesława Neuhoff wzięła udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej
Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku z wykładem Dzieje Katedry
Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945-1957.
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 szkolenia w formie prezentacji multimedialnej dla studentów
pierwszych lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Biblioteka podobnie jak w latach
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poprzednich wzięła aktywny udział w aktualizacji Bazy Publikacji Pracowników i Doktorantów
UWr. W bieżącym roku nieznacznie spadły wydatki na zakup wydawnictw zwartych i
wydawnictw ciągłych. Pomimo nieznacznego wzrostu liczby czytelników spadła liczba
wypożyczeń. W bieżącym roku przeprowadzono selekcję i skontrum księgozbioru czytelni.
Kontynuowano retrokonwersję zbiorów. Obecnie 100% czasopism i 98% 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. Bibliotekarze brali aktywny udział w szkoleniach, stażach zawodowych oraz
konferencjach naukowych.

Biblioteka Instytutu Psychologii
W Bibliotece zatrudnione są 4 osoby na pełnych etatach oraz 2 osoby (studentki) na umowę
zlecenie, a także wolontariusze; ich zakres obowiązków stale się zwiększa, konieczne są
jeszcze dwa etaty: dla informatyka i bibliotekoznawcy. 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 80
% księgozbioru wydawnictw zwartych znajduje się w bazie komputerowej systemu Virtua.
Istnieje często odwiedzana strona internetowa Biblioteki. 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 i Doktorantów 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.
W trakcie przeprowadzonego skontrum księgozbioru ujawniono 59 woluminów braków
bezwzględnych oraz 70 woluminów braków względnych.
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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 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 prawie 12.900 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
W roku sprawozdawczym biblioteka zyskała kilka nowych stanowisk komputerowych oraz
bezprzewodowy dostęp do Internetu. Z uwagi na powiększenie się liczby komputerów
czytelnia biblioteki pełni także rolę pracowni komputerowej dla studentów kulturoznawstwa i
muzykologii. W bieżącym roku biblioteka stała się członkiem International Association of Music
Libraries, Archives and Documentation Centres, stowarzyszenia zrzeszającego biblioteki
muzyczne i bibliotekarzy muzycznych. Pracownik biblioteki odbył dwudniowe konsultacje w
Instytucie Sztuki PAN z zakresu metod dokumentacji, opracowania, digitalizacji i archiwizacji
dokumentów dźwiękowych stosowanych w Zbiorach Fonograficznych IS PAN. Szkolenie to
związane jest z zaplanowanym przez bibliotekę prowadzeniem dokumentacji badawczej w
postaci archiwum zjawisk fonicznych, w ramach Interdyscyplinarnej Pracowni Badań Pejzażu
Dźwiękowego, działającej przy Instytucie Kulturoznawstwa. W styczniu Biblioteka otrzymała w
darze od wybitnego muzykologa niemieckiego prof. Reinholda Brinkmanna drugą część jego
prywatnego

księgozbioru.

muzykologiczne,

Dar

podręczniki

z

zawiera

przede

wszystkim

zakresu

muzykologii

specjalistyczne

historycznej

prace

i systematycznej,

wydawnictwa leksykograficzne oraz nuty. W listopadzie do biblioteki został przekazany
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księgozbiór zmarłej w marcu prof. Dr Marii Zduniak, wybitnej specjalistki z zakresu historii
śląskiej kultury muzycznej. Obok książek, nut i czasopism z zakresu historii i teorii muzyki
zbiór zawiera niezwykle bogate archiwum materiałów poświęconych śląskiej kulturze
muzycznej.

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 zmalały o ok. 1/3
ubiegłorocznej sumy. Największy wpływ na ten spadek miały mniejsze kwoty przeznaczone na
udział Instytutu w konsorcjum oraz ograniczenie wydatków na wyposażenie i bieżącą
działalność biblioteki. Niezbędne zakupy literatury naukowej finansowane były głównie z
funduszu badań statutowych oraz funduszu na badania własne pracowników. Finansowanie
zakupów literatury z indywidualnych projektów badawczych wzrosło ponad 5-krotnie, co
wiązało się z ich końcowym etapem i koniecznością rozliczenia pozostałych środków.
Zakończono gruntowną selekcję zbiorów: wyłączono ponad 3.000 woluminów przestarzałych
podręczników i skryptów oraz zdeaktualizowanych wieloegzemplarzowych wydawnictw
z drugiej połowy XX w. (w tym księgozbiór z literaturą podróżniczą i reportażami). Blisko
połowa wyłączonego zbioru została przekazana bibliotekom, ośrodkom geograficznym,
pracownikom i studentom. Trwają jeszcze prace związane z poselekcyjną melioracją katalogu.
Kierownik Biblioteki ukończyła szkolenie z zakresu katalogowania formalnego i uzyskała
uprawnienia katalogera i korektora w bazie NUKAT. Trzech pracowników uczestniczyło w
tygodniowych zagranicznych wyjazdach szkoleniowych w ramach LLP Erasmus.

Biblioteka Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju
Regionalnego
Biblioteka nie posiada samodzielnego etatu bibliotecznego. Księgozbiór jest udostępniany
przez pracownika inżynieryjno-technicznego Zakładu mgr Piotra Ropuszyńskiego, który
zajmuje się również jego gromadzeniem. Nadzór formalno-merytoryczny jest sprawowany
przez Kierownika Biblioteki Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego. W roku 2011
zanotowano zmniejszoną liczbę wypożyczeń o 10% oraz zmniejszoną liczbę odwiedzin o 16%
w stosunku do roku poprzedniego. Liczba wpływów wydawnictw zwartych oraz wydawnictw
ciągłych kształtowała się na zbliżonym do lat ubiegłych poziomie. Aktualne niższe wskaźniki
wypożyczeń i odwiedzin spowodowane są głównie mniejszą liczbą studentów specjalizacji, dla
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których w znaczącym stopniu nasza biblioteka jest przeznaczona. Liczymy, że w kolejnych
latach tendencja ta ulegnie poprawie. Nadal w dużym stopniu wykorzystywane są zbiory
specjalne, głównie mapy synoptyczne, do celów dydaktycznych przez prowadzących
ćwiczenia z meteorologii i klimatologii.

Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych
Zatrudnione są dwie osoby; dr kustosz dyplomowany i kustosz, obie z długim stażem pracy,
ponad 30 lat. Warunki przechowywania zbiorów są dobre. Wydatki na zakup wydawnictw
zwartych, ciągłych i map były o 30% niższe niż w roku ubiegłym. Skromne zakupy związane
są z coraz szerszym dostępem online do czasopism i innych wydawnictw. Liczba wypożyczeń
na zewnątrz była porównywalna z rokiem ubiegłym, o 20% zmniejszyła się ilość wol.
udostępnionych w czytelni. Zamówienia do czytelni i wypożyczalni były realizowane na
bieżąco. Biblioteka prowadzi wymianę i wypożyczalnię międzybiblioteczną. Za pośrednictwem
biblioteki Instytut kontynuuje subskrypcję baz: GSW i GeoRef.

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
Biblioteka Instytutu Biologii Roślin
Biblioteka w 2011 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. 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 2011 roku Biblioteka zatrudniała jednego pracownika na pełnym etacie. W styczniu
zlikwidowano jeden etat nie przedłużając umów dwóm pracownikom zatrudnionym na ½ etatu.
Ograniczyło to w dużym stopniu prawidłowe funkcjonowanie biblioteki oraz dostęp czytelników
do jej agend. Sytuację pogarsza jeszcze fakt, że pomieszczenia biblioteki rozmieszczone są
na trzech piętrach. Przynajmniej jeszcze jeden etat jest niezbędny. Warunki lokalowe są
dobre. Jest miejsce na nowe nabytki i rozwój księgozbioru. Finanse, przeznaczone na zakup
wydawnictw zwartych i ciągłych są niewystarczające, dlatego nie zostały zrealizowane
zamówienia pracowników i studentów. Najbardziej odczuwalna jest zbyt mała liczba
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najnowszych podręczników. Z prenumeraty czasopism polskich zostało jedynie 5 tytułów, a z
zagranicznej 6. Nabytki opracowano zarówno przez opracowanie centralne Biblioteki
Uniwersyteckiej jak i we własnym zakresie. Z powodu utrudnionego dostępu do agend
biblioteki zmalała znacznie ilość czytelników oraz wypożyczonych książek i udostępnionych
czasopism. Z powodu choroby jedynego pracownika biblioteki skontrum zakończono dopiero
w pierwszych dniach października. Przeprowadzono szkolenie biblioteczne dla dwóch grup
studentów przyjętych na pierwszy rok studiów Mikrobiologii i Ochrony Środowiska.

Biblioteka Instytutu Zoologicznego
Nie dostarczono streszczenia.

Biblioteka Katedry Antropologii
Wszystkie prace biblioteczne wykonuje osoba zatrudniona na

5/6 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
woluminów nieznacznie zmalała. Liczba zarejestrowanych czytelników wzrosła o 13 osób. W
roku sprawozdawczym godziny otwarcia biblioteki nie uległy zmianie, zgodnie z oczekiwaniami
czytelników. W roku 2011 rozpoczęto przygotowania do przeprowadzenia skontrum w
bibliotece, które planowane jest na 2012 rok.

Biblioteka Zakładu Fizjologii Molekularnej Zwierząt
Biblioteka w stanie likwidacji.

Biblioteka Muzeum Przyrodniczego
W roku sprawozdawczym Biblioteka Muzeum przechodziła ciężkie chwile. Depozyt Polskiego
Towarzystwa Zoologicznego, zlokalizowany w piwnicy Herbarium został częściowo zalany
(ponad 600 wol.). Z tego udało się wysuszyć i odzyskać (tylko przy pomocy pracowników)
prawie wszystko. Bezpowrotnie uszkodzonych zostało 40 wol. czasopism. Przeprowadzono
selekcję czasopism Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (850 wol. zostało wyłączonych z
inwentarza i katalogów). Biblioteka nadal znajduje się w stadium organizacji. Mimo trudnych
warunków lokalowych (brak czytelni, miejsce dla bibliotekarza w pokoju przechodnim)
księgozbiór jest nadal udostępniany.
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Biblioteka Ogrodu Botanicznego
Biblioteka w 2011 roku otwarta jest dla czytelników we wtorki i 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 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.
Liczba wypożyczeń zbiorów pracownikom Ogrodu Botanicznego jest na podobnym poziomie
w porównaniu z poprzednimi latami. 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
Zgodnie z planem postępuje budowa nowego budynku Wydziału Biotechnologii. Oczekujemy
na przeprowadzkę, która planowana jest na rok 2012. W bibliotece zatrudniona jest jedna
osoba, a w roku 2011 zostały przepracowane wszystkie dni robocze. Warunki pracy i warunki
lokalowe pozostały bez zmian. Był to bardzo dobry rok, została utrzymana prenumerata
czasopism „Nature” i „Science”, została zorganizowana wystawa zagranicznych nowości
wydawniczych. A zbiór biblioteki powiększył o bardzo cenne nabytki naukowe i dydaktyczne.
Na bieżąco uzupełniane są: katalog czasopism oraz zbiór publikacji naukowych pracowników.
Bardzo cenna jest od lat współpraca z Biblioteką Uniwersytecką, dzięki której otrzymaliśmy już
501 wol. Methods in Enzymology. Współpraca z pracownikami Wydziału, oraz z pracownikami
Biblioteki Uniwersyteckie układa się bardzo dobrze.

WYDZIAŁ CHEMII
Biblioteka Wydziału Chemii
Biblioteka pracuje w systemie dwuzmianowym i obsługuje użytkowników nie tylko własnych,
ale i środowiska naukowego Wrocławia, gości zagranicznych i z Polski. W roku
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sprawozdawczym współpracowała z 42 bibliotekami w Polsce. Z 20 bibliotek przysłano 35
zamówień głównie na czasopisma, dlatego wykonano 307 stron ksero, pdf lub skanów, do 22
bibliotek wysłano 41 kwerend.
76% wydatków na zakup książek w 2011 roku stanowią książki importowane zakupione z
grantów krajowych i europejskich. Bieżące wpływy (384 wol.) zostały opracowane tradycyjnie i
komputerowo w systemie VIRTUA przez pracowników Biblioteki Wydziału Chemii.

Koszty prenumeraty czasopism, dostępu online do czasopism i baz został utrzymany na
tym samym poziomie, co w roku ubiegłym. Wydział Chemii kontynuował uczestnictwo w
konsorcjach Chemical Abstracts na platformie Sci-Findera , American Chemical Society,
Royal Society of Chemistry, Nature Chemistry. W stosunku do ubiegłego roku o 50%
zmalały wydatki na druki zwarte, ze względu na mniejsze środki budżetowe wydziału, jak
również ubogą ofertę nowości z dziedziny chemii. We wrześniu 2011 przeprowadzono
skontrum wydawnictw ciągłych. Druki zwarte skomputeryzowane są w 70%.
Komputeryzacja retro postępuje wolno ze względu na duże obciążenie trzyosobowego
personelu innymi zadaniami związanymi z bieżącą pracą biblioteki. W lutym i marcu
przeprowadzono „spis z natury” książek znajdujących się w pokojach pracowników
wydziału. Akcja miała na celu zinwentaryzowanie wypożyczeń pracowników. Odnaleziono
wiele książek znajdujących się na rewersach emerytów. W roku bieżącym na wystawach
na Wydziale Chemii nowości zagraniczne prezentowała firma Kubicz, a nowe podręczniki
akademickie Wydawnictwo PWN. Biblioteka nadal współpracuje z firmą ABE Marketing,
która jak co roku przygotowuje ekspozycję książek zagranicznych będących w ofercie
katalogowej. Biblioteka Wydziału Chemii odpowiedzialna jest za wydziałową bazę publikacji
naukowych swoich pracowników, do której w bieżącym roku wpisano 250 pozycji za rok 2011 i
564 publikacji za lata 1989 - 1993. W bazie wydziałowej dorobek naukowy pracowników to
5683 publikacje za lata 1989-2011. Zawartość bazy widoczna jest ze strony internetowej
Wydziału Chemii. Przełożono oraz zmodyfikowano 504 rekordy publikacji naukowych
pracowników Wydziału Chemii z bazy wydziałowej do Bazy Bibliografii Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Wrocławskiego. Obecnie w bazie Biblioteki Uniwersyteckiej znajduje się 5110
prac pracowników Wydziału Chemii za lata 1993-2011. 9 grudnia odbyła się konferencja
zorganizowana przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich i Bibliotekę Pedagogiczną we
Wrocławiu pt. „Biblioteka, Edukacja, Dydaktyka” przy organizacji której brała udział Joanna
Czyrek. Była ona również redaktorem materiałów konferencyjnych. Od 20 maja do końca
września w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego można było obejrzeć wystawę pt.
„Polacy w świecie – Józef Zwierzycki (1888-1961)”, w przygotowaniu której zaangażowana
była Kazimiera Lucjan.
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WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
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 wydawnictw 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 cyfrowe kopie wybranych podręczników,
monografii, czasopism i artykułów naukowych z dziedziny nauk społecznych oraz dorobek
naukowy pracowników Wydziału.

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Biblioteka posiadała początkowo 26 etatów, a od 3 października 25. Podobnie pracę utrudniały
zwolnienia lekarskie (łącznie 357 dni rob.) Dodatkową uciążliwością było udzielanie
pracownikom ekwiwalentów za pracę w soboty i niedziele (w soboty pracowało 10 osób, w
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niedzielę – 3). Najtrudniejszym dniem był poniedziałek, ponieważ bibliotekarze pracujący w
niedzielę odbierali wówczas dzień wolny.
24 stycznia Biblioteka otrzymała swego Patrona w postaci długoletniego pracownika Wydziału,
dziekana i prorektora UWr. prof. dr hab. Kazimierza Orzechowskiego. Zorganizowano z tej
okazji uroczystość oraz wystawę Pamięć o ludziach życzliwych pozostaje w naszych
sercach… Profesor Kazimierz Orzechowski 1923-2009.
Władze Wydziału mocno angażowały się w rozwój Biblioteki, doceniając jej rolę. Również
bibliotekarze podejmowali wiele starań o sprawy Wydziału (np. B. Górna, T. Juchniewicz.
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 24.255 zł, a za kary związane z niedotrzymaniem
terminu zwrotów książek – 6.413 zł. W związku z wprowadzeniem z dniem 1 marca kart
czytelnika do czytelni głównej dla osób spoza UWr. wpłacono do kasy Kwestury 12.300 zł.
Zorganizowano ogólnopolską IX Konferencję Kierowników Bibliotek Prawniczych, w której
udział wzięło 39 osób (w tym 30 spoza Wrocławia). Wiodącym tematem konferencji były
Zbiory cyfrowe w bibliotekach prawniczych.
Biblioteka kontynuowała prenumeratę 4 baz zagranicznych (ABI/Proquest, OECD, 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 trzymiesięczny dostęp próbny do EMIS. Sukcesywnie
rozwijała się Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, w której umieszczono już 934
pozycje, w znacznej większości wydanych w 2011 roku.
Bibliotekarze podnosili swoje kwalifikacje: dwie osoby ukończyły 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. Ponadto pracownicy Biblioteki wzięli udział w
następujących konferencjach: Polskie biblioteki ekonomiczne: wczoraj, dziś i jutro oraz
Biblioteka. Edukacja. Dydaktyka.

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE I POZAWYDZIAŁOWE
Centrum Brytyjskie
W 2011 roku na kolejne dwa lata została przedłużona umowa między British Council
a Uniwersytetem Wrocławskim, na mocy której działa Centrum Brytyjskie. Podobnie jak w
poprzednim roku dużym zainteresowaniem szkół cieszyły się lekcje biblioteczne, których w
samym listopadzie przeprowadziliśmy 7. Dzięki rozpoczętej w zeszłym roku akcji promocyjnej,
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o istnieniu Centrum dowiedzieli się również uczniowie i pracownicy szkól spoza Wrocławia, co
zaowocowało udziałem w lekcjach bibliotecznych grup przyjezdnych (m.in. grupy uczniów z
Gimnazjum nr 1 w Chocianowie uczestniczącej w lekcji bibliotecznej połączonej z prezentacją
na temat Sherlocka Holmesa). Kontynuowane były również warsztaty dla rodziców dzieci w
wieku 2-9 lat, mające na celu zapoznanie rodziców z alternatywnymi metodami nauki języka
angielskiego. W związku z planowanym w 2012 roku rozwinięciem propozycji warsztatów,
zbiory Centrum zostały poszerzone o kilkanaście książek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
Zbiory biblioteki zostały nieznacznie poszerzone o pozycje podarowane przez czytelników
oraz o książki nominowane do Nagrody Bookera za rok 2011. W dalszym ciągu pozostają nam
do wykorzystania środki pieniężne podarowane przez British Council, które planujemy
spożytkować w nowy roku. W bieżącym roku sprawozdawczym skład osobowy naszej
biblioteki nie zmienił się. Przez większą część roku (od stycznia do sierpnia) dwie z
zatrudnionych osób pracowały na pól etatu, a pozostałe osoby w pełnym wymiarze godzin.
Przez niecałe 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia) jeden z pracowników przebywał na urlopie
bezpłatnym - w tym czasie w pełnym wymiarze godzin zatrudnione były dwie osoby, a jedna
pracowała na pól etatu. W kwietniu jedna z pracownic uczestniczyła w międzynarodowym
szkoleniu w ramach programu ERASMUS dla pracowników nienaukowych. Dwie osoby
uzyskały awans zawodowy na bibliotekarza oraz starszego bibliotekarza (po wcześniej
odbytym szkoleniu w Bibliotece Uniwersyteckiej).

Biblioteka Austriacka
W roku 2011 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. Księgozbiór biblioteczny
wzbogacił się o 200 wol. druków zwartych, są to dary z Austrii, Księstwa Lichtenstein oraz
zakup krajowy. Przybyło pięć tytułów czasopism. Liczba zapisanych czytelników, stan
korzystania z księgozbioru zarówno w czytelni jak i w wypożyczalni pozostał na poziomie roku
ubiegłego. Podobnie jak w latach ubiegłych Biblioteka podejmuje różne działania służące
promocji literatury i kultury Austrii oraz Księstwa Lichtenstein. We współpracy z Polskim
Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego Biblioteka uczestniczyła w organizacji
imprezy

pod

tytułem

„Deutsch-Wagen-Tour”

oraz

konkursu

recytatorskiego

pisarzy

pochodzących z Dolnego Śląska dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.
We współpracy z Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Austriackim Konsulatem
Generalnym i Austriackim Forum Kultury Biblioteka przygotowała wystawę, poświęconą
kompozytorowi austriackiemu, zatytułowaną: Gustav Mahler w Wiedniu [Gustav Mahler in
Wien], którą obejrzało ponad dwa tysiące zwiedzających. Po raz czwarty Biblioteka
uczestniczyła w akcji zorganizowanej przez Büchereiverband Österreichs p.t. „Österreich
liest”; w ramach tej imprezy, z okazji Roku Thomasa Bernarda, przygotowano wspólnie
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z Instytutem Filologii Germańskiej sceniczną prezentację autobiograficznych utworów pisarza
w interpretacji aktora z Salzburga, Franza Froschauera. Już po raz osiemnasty Biblioteka
Austriacka

wraz

z

Towarzystwem

Koncertowym

zorganizowała

kolejną

edycję

Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej. Poza tym w pomieszczeniach Biblioteki
odbywają

się

cykliczne

spotkania

szkoleniowe

dla

kandydatów

na

bibliotekarzy

dyplomowanych oraz lekcje biblioteczne i prezentacje Austrii i Lichtensteinu dla młodzieży
szkolnej. Dalia Żminkowska uczestniczyła w 2011 r.

w następujących wyjazdach

szkoleniowych: 22 – 27.02.2011 – pobyt szkoleniowy w Wiedniu, 17 – 31.10.2011 – w ramach
programu LLP Erasmus – wizyta studyjna w Liechtensteinische Landesbibliothek, 07 –
12.11.2011 – udział w konferencji naukowej p.t. „Chancen kultureller Netzwerke” w Graz. W
bieżącym roku na rynku księgarskim ukazały się dwa tomy serii Biblioteka Austriacka, pod red.
Edwarda Białka i Dalii Żminkowskiej, która ukazuje się od 1994 r. pod auspicjami
Austriackiego Konsulatu Generalnego i Biblioteki Uniwersyteckiej.

Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
W Bibliotece pracują na pełnych etatach 2 osoby zatrudnione na stanowiskach kustoszy. Rok
2011 był dla pracowników Biblioteki tak jak poprzedni rokiem wytężonej pracy. W I półroczu
kontynuowano poszukiwania braków wykazanych podczas skontrum, protokół zakończono 30
czerwca 2011 r. Braki bezwzględne zostały wykreślone z inwentarzy. Kontynuowano również
selekcję, głównie wydawnictw ciągłych, rozpoczętą po przeprowadzce do dawnych
pomieszczeń przy pl. Nankiera 2/3.

Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta
(CSNE im. W. Brandta)
W 2011 roku w Bibliotece nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne. Zatrudniona jest jedna
osoba na pełnym etacie. 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. w użyczeniu Uniwersytetu Wrocławskiego Biblioteka
została włączona w uczelniany system biblioteczno-informacyjny.
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 roku sprawozdawczym
systematycznie

prowadzone

były prace

związane

z gromadzeniem

i opracowaniem
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księgozbioru.

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 polskie, które wpłynęły do Biblioteki w latach 1993-2011 oraz
zagraniczne z lat 1991-1992. W październiku 2011 przeprowadzono selekcję księgozbioru
Biblioteki PTL, w wyniku której wycofano ze zbiorów 180 pozycji. Podczas „spisu z natury”
przeprowadzonego w Dziale Kartografii odnotowano 459 braków bezwzględnych i wykreślono
je z inwentarzy. Liczba wpływów wydawnictw zwartych i ciągłych nie zmieniła się w
porównaniu z rokiem poprzednim. 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
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 większą dostępnością zbiorów
przez Internet.

