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I.

Uwagi wstępne
W 2012 r., w ramach kontynuacji prac nad digitalizacją katalogów kartkowych

- przygotowywano do prezentacji w internecie: Katalog systematyczny nut., katalogi
grafiki (alfabetyczny i rzeczowy) oraz 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

opisywany

obiekt)

oraz

kontynuowano

prowadzenie

procesu

optycznego rozpoznawania znaków (tzw. OCR) kart w zdigitalizowanym katalogu
alfabetycznym, w celu zbadania możliwości rozszerzenia w przyszłości funkcji
wyszukiwawczych katalogu.
W roku sprawozdawczym usprawniano też funkcjonujące już bazy i systemy.
Przede wszystkim dokonano modyfikacji i rozszerzenia funkcjonalności w bazie
Bibliografia publikacji pracowników UWr.

(dodanie parametru o afiliacji, dodanie

alternatywnych metod prezentacji danych, udostępnienie wersji tabelarycznej danych
bibliograficznych,

podłączenie

wyszukiwarki

czasopism

punktowanych

przez

MNiSW), przygotowując ją do konwersji na zupełnie nowy system Expertus.
Ponadto, zmodyfikowano bazę Gromadzenie, wdrażając testową bazę rejestracji
czasopism z egzemplarza obowiązkowego oraz dokonując zmian w module statystyk
i raportów. Zakończono tez prace porządkujące bazę komputerową Biblioteki
(OPAC) poprzez prowadzenie, zakrojonego na szeroką skalę, maskowania rekordów
egzemplarza dla książek wykreślonych z księgi inwentarzowej z powodu zagubienia
przez użytkowników lub wycofania podczas selekcji.(Do końca roku kalendarzowego
pracownicy Oddziału Wydawnictw Zwartych zamaskowali kolejne 3.463 rekordy
egzemplarza; łącznie zamaskowano 13.913 rekordów). Ponadto, dokonano korekty
zapisów rekordów egzemplarza zbiorów specjalnych w bazie katalogowej BUWr.
poprzez usuwanie z rekordów egzemplarza zbędnych prefiksów, towarzyszących
sygnaturom dzieł. Dodatkowo, wprowadzono liczne poprawki i modyfikacje w
inwentarzach komputerowych większości oddziałów zbiorów specjalnych oraz w
udostępnianej przez witrynę BUWr - Bazie Polskich Norm.
Z prac zupełnie nowych wykonano i zaimplementowano Centralny Dziennik
Korespondencji (CDK), który pozwala na rejestrację i kontrolowaną realizację każdej
zgłaszanej do Biblioteki kwerendy/zlecenia. CDK został zintegrowany z bazą
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Gromadzenie, co umożliwia osobom realizującym kwerendy – sprawdzanie napływu
do BUWr. egzemplarzy publikacji, przewidzianych jako forma rozliczeń z kwerentami.
CDK umożliwia kierownictwu Biblioteki lepszy nadzór nad prawidłową obsługą
zgłaszanych do BUWr. zleceń.
Warto też nadmienić, że na potrzeby realizowanych projektów w roku 2012
przeprowadzono postępowanie przetargowe na zakup macierzy i serwerów (macierz
dyskowa o pojemności 300 TB, serwer sterujący macierzą, serwer WWW oraz
macierz dyskowa o pojemności 100 TB, serwer sterujący macierzą, a także 14 stacji
roboczych – w tym 8 graficznych). W ten sposób w chwili obecnej, uwzględniając
zakupy dokonane z projektów w latach poprzednich – Biblioteka Uniwersytecka we
Wrocławiu dysponuje jedną z najlepiej w kraju wyposażonych pracowni digitalizacji,
dedykowaną dla zbiorów specjalnych.
Mając na uwadze zabezpieczenie i udostępnienie (także popularyzowanie)
cennych zbiorów Biblioteki - kontynuowano napełnianie Biblioteki Cyfrowej
Uniwersytetu Wrocławskiego, a

w celu wsparcia procesów dydaktycznych na

Uczelni – e-Czytelni, prezentującej na wydzielonych terminalach komputerowych w
obrębie Biblioteki - najbardziej poczytne materiały dydaktyczne.
W sferze spraw pracowniczych warto nadmienić, że dyrekcja Biblioteki
Uniwersyteckiej

wykorzystując

środki

uwolnione

w

efekcie

restrukturyzacji

przygotowała wnioski o podwyżki pensji, które od początku 2012 r. objęły ok. 95%
personelu Biblioteki.

II. Nowy gmach Biblioteki
W roku 2012, pomimo prób podejmowanych przez władze Uczelni w MNiSW,
nie udało się zdobyć żadnych środków finansowych na wyposażenie nowego
budynku Biblioteki.
Przez cały rok sprawozdawczy budynek był utrzymywany w stanie
zabezpieczającym przed niszczeniem, tj. dogrzewany w sezonie zimowym,
zabezpieczony ochroną i monitoringiem oraz serwisowany w niezbędnym zakresie.
W IV kwartale 2012 JM Rektor podjął decyzję o przydzieleniu pomieszczeń w
nowym budynku dla Archiwum UWr. - na magazyn prac magisterskich oraz
tymczasowo dla pracowników Działu Przygotowania Inwestycji i Remontów oraz
Działu

Realizacji

Inwestycji.

Pracownicy

obu

działów

(łącznie

12

osób)

przeprowadzili się z pomieszczeń zajmowanych dotychczas w dawnej szkole przy
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ul. Szczytnickiej do gmachu Biblioteki przy Joliot-Curie 12 – w listopadzie 2012 r.
Wobec braku realnych perspektyw zdobycia całej kwoty potrzebnej na pełne
wyposażenie nowego gmachu Biblioteki (ok. 40 mln zł, z czego połowa to
szacunkowy koszt regałów jezdnych i stacjonarnych) - pod koniec roku 2012 JM
Rektor podjął decyzję o etapowaniu przeprowadzki Biblioteki Uniwersyteckiej do
nowego budynku. Dyrekcja Biblioteki przygotowała plan i kosztorys pierwszego
etapu przeprowadzki, którego realizację zaplanowano na rok 2013.

II.

Finanse

Głównym źródłem finansowania Biblioteki pozostawał budżet Uczelni. W
2012 r. Biblioteka Uniwersytecka działała w warunkach samodzielności finansowej.
Środki, które otrzymała do dyspozycji w roku sprawozdawczym były niższe niż w
roku poprzednim.
W roku sprawozdawczym Bibliotece została przyznana dotacja MNiSW w
wysokości 9.170.100 PLN (w roku 2011 było to 9.378.000 PLN , a w 2010 – także
9.378.000 PLN), w tym limit wynagrodzeń osobowych stanowił kwotę 7.080.600
PLN (bez pochodnych) (w roku 2011 limit wynagrodzeń wyniósł odpowiednio
7.226.800 PLN). W 2012 r. Biblioteka otrzymała dodatkowe 200.000 PLN (w 2011 r.
było to 500.000 PLN) z przychodów pozadotacyjnych Uczelni na pokrycie kosztów
w obszarze działalności dydaktycznej. W ten sposób, poza kosztami osobowymi,
Bibliotece przydzielono tylko 529.600 PLN na pokrycie wszelkich innych kosztów
działalności (w tym: kosztów utrzymania i obsługi trzech starych budynków, w
których działa Biblioteka, kosztów opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, kosztów
na zakup zbiorów i materiałów biurowych oraz kosztów zakupu niezbędnych mebli,
sprzętów i materiałów biurowych). Warto nadmienić, że z budżetu Biblioteki
Uniwersyteckiej finansowane jest też utrzymanie Biblioteki Austriackiej, Centrum
Brytyjskiego oraz jeden etat pracowniczy w Bibliotece Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego (PTL). Jednocześnie, na wniosek dyrektora Biblioteki, na osobno
wydzielonym koncie w roku sprawozdawczym zabezpieczono środki (2.000.000
PLN) na bieżącą obsługę i utrzymanie nowego gmachu BUWr. (media, przeglądy
gwarancyjne, ochrona budynku, drobne naprawy itp.).
W roku 2012 Biblioteka Uniwersytecka nie pozyskała środków pieniężnych z
kończącego się 3 - letniego projektu badawczo-rozwojowego - „Ornamenta
Poloniae Mediaevalia” - Sztuka średniowieczna na ziemiach polskich. Natomiast
przygotowano i przeprowadzono postępowania przetargowe na zakup środków
trwałych (macierze dyskowe, serwery, komputery, itp.) w ramach projektów
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realizowanych z funduszy strukturalnych: Dziedzictwo Regionu i Europy oraz Imago
Silaesiae Inferioris online. Zakup i instalacja sprzętów planowane są na I kwartał
2013 r.
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 2012 r. wyniosła 338.067 PLN (2011 r. - 335.535 PLN)

III.

Organizacja i kadry

Miniony rok
był
okresem dostosowywania się pracowników do
funkcjonowania w nowej strukturze organizacyjnej, szkolenia się w realizacji
nowych zadań i wypracowywania nowych zasad organizacji pracy w oddziałach.
Od 1 listopada 2012 r. funkcję kierownika Oddziału Gromadzenia Zbiorów
powierzono mgr. Jarosławowi Dybale.
Struktura wykształcenia kadry wykazuje, że podobnie jak w roku ubiegłym
- 163 osoby (czyli 72,7 % wszystkich zatrudnionych) ma ukończone studia wyższe
(11 osób posiada stopień doktora), 9 osób (4%) – szkoły policealne, 45 osób (czyli
20 %), posiada wykształcenie średnie i 1 osoba – podstawowe. Wśród wszystkich
zatrudnionych: 186 osób to pracownicy służby bibliotecznej (w tym 9 bibliotekarzy
dyplomowanych), 28 - pracownicy
inżynieryjno-techniczni, 10 - pracownicy
administracyjni.
W minionym roku wykształcenie uzupełniło 8 bibliotekarzy, podejmując studia
podyplomowe z zakresu informacji naukowej i bibliotekoznawstwa.
Fluktuacja kadr objęła łącznie 38 osób (zrezygnowało z pracy 25 osób a przyjęto –
13). W sumie – na koniec roku 2012 – w Bibliotece było zatrudnionych 212 osób ( w
tym 7 osób zatrudnionych przy realizacji projektów, opłacanych ze środków
pozabudżetowych).
Absencja chorobowa w BUWr w roku 2012 wyniosła 2.380 dni. Wskaźnik
absencji (przy 44.115 dniach roboczych) wyniósł 5,3%. W roku 2011 absencja
chorobowa wynosiła 2.365 dni (nominalny czas pracy 47.387 dni), co dało wskaźnik
na poziomie 4,9 %.
W okresie sprawozdawczym pensje pracowników uległy poprawie dzięki
środkom finansowym uzyskanym w wyniku redukcji etatów z 2011 r.
Jak co roku, dyrekcja Biblioteki złożyła wnioski (na podstawie opinii kierowników) o
przyznanie zasłużonym pracownikom odznaczeń państwowych. Po ich rozpatrzeniu
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- Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: Marek Boryczko, Zbigniew
Kędzierski, Ewa Ścięgosz, Ryszard Zalewski, Grażyna Żołnierkiewicz, Medal
Srebrny za Długoletnią Służbę -

Jolanta Domańska, Krzysztof Herter, Teresa

Konstanciuk, Alicja Liwczycka, Joanna Łaszcz, Anita Polakowska i Jolanta Rygiel,
Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – Bartłomiej Kot, Artur Kulikowski de Nałęcz,
Joanna Łybyk-Cebula, Elżbieta Mirowska.
W roku 2012 Rektorskie nagrody II stopnia za osiągnięcia zawodowe otrzymało 97
pracowników Biblioteki.
W minionym roku pożegnaliśmy tragicznie zmarłą koleżankę z Oddziału Rękopisów
– mgr Joannę Madej oraz zmarłych emerytowanych pracowników Biblioteki
Uniwersyteckiej: mgr Martę Samocką – Lipieńską, mgr Marię Gromalę – Rucką
oraz dr. Krzysztofa Zielnicę.
V. Obsługa administracyjno - gospodarcza
W roku 2012 wysłano przesyłki pocztowe (monity o zwrot książek, wysyłka
wydawnictw w ramach wymiany krajowej i zagranicznej oraz wypożyczenia
międzybiblioteczne) na łączną kwotę 65.818 PLN (w roku ubiegłym kwota ta
wyniosła 76.153 PLN).
W budynku BU przy ul. Szajnochy odnowiono elewację frontową, wymieniono rurę
spustową na wewnętrznym dziedzińcu. W byłej szkole przy ul. Kuźniczej
przystosowano salę gimnastyczną dla potrzeb Oddziału Przechowywania Zbiorów
(zamontowano regały, zabezpieczono okna).

W budynku Biblioteki „Na Piasku”

zakończono modernizację systemu alarmowego w pracowniach i magazynach
zbiorów specjalnych, wykonano prace związane z doświetleniem Pracowni
Konserwacji Zbiorów Specjalnych, wymieniono tablicę rozdzielczą elektryczną oraz
lampy hermetyczne w magazynie kolekcji śląsko-łużyckiej.

VI. Gromadzenie
W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bazie Gromadzenie 38.141 wol.
wydawnictw zwartych (w 2011 r. – 38.369) i 5.274 tytułów ( 30.689 jednostek)
wydawnictw

ciągłych (w 2011 r. – 9.219 tytułów) z różnych źródeł wpływu:

egzemplarza obowiązkowego, kupna, darów, wymiany. Po przeprowadzonej
selekcji wydawnictw z egzemplarza obowiązkowego, darów, wymiany do BUWr
przyjęto i przekazano do opracowania 25.386 (w r. 2011 – 28.127) wol. książek i
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2.682

(29.724 jednostki) (w 2011 r. – 5.380) tytułów czasopism. Do bibliotek

pozostałych jednostek organizacyjnych UWr przekazano (po uzgodnieniu z
bibliotekarzami) 1.291 wol. książek (w 2011 r. – 1.482) i 493 jednostki czasopism
(w 2011 r. - 668 jedn.).
W okresie sprawozdawczym zanotowano znaczny spadek liczby książek i
czasopism

włączonych

do

księgozbiorów

bibliotek

systemu

biblioteczno-

informacyjnego UWr.
Łączny wpływ zbiorów do wszystkich bibliotek w Uniwersytecie Wrocławskim
wyniósł 53.048 wol. (mniej o 17.046 jedn./wol. niż w roku poprzednim, czyli spadek
o 25 %), w tym do Biblioteki Uniwersyteckiej wpłynęło 28.045 wol./jedn.; o 5.614
wol./jedn. mniej niż w roku poprzednim). Do 38 bibliotek specjalistycznych przyjęto
razem 25.003 jedn./wol.; o 2.461 wol. mniej niż w roku poprzednim). We wszystkich
bibliotekach Uniwersytetu księgozbiory na koniec 2012 r. obejmowały łącznie
3.944.131 wol./jedn., w tym 2.293.178 - w Bibliotece Uniwersyteckiej i 1.650.953 w
bibliotekach specjalistycznych.
Wydatki ogółem na zakup księgozbiorów w 2012 r. wyniosły 1.914.388
PLN, (w 2011 r. 2.446.649 PLN) – spadek o 22%. Jak co roku zdecydowana
większość środków 1.468.608

PLN,

czyli 81,1%

ogólnych

wydatków na

księgozbiory (w roku poprzednim ponad 78,9%), została przeznaczona na potrzeby
38 bibliotek specjalistycznych (średnio 38.647 PLN na potrzeby jednej biblioteki). W
BU z budżetu wydatkowano na zakup zbiorów 445.780 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 r. 2012 na abonowanie serwisów elektronicznych
przeznaczono 544.288 PLN. Ponadto, z budżetu BU na usługi online (np. Archiwum
Gazety Wyborczej i Archiwum Rzeczpospolitej) wydano 10.488 PLN.
W Bibliotece Uniwersyteckiej odnotowano zwiększony wpływ wydawnictw
zwartych i ciągłych z egzemplarza obowiązkowego o 421 wol./jedn. (w 2011 r. w
stosunku do 2010 r. spadek o 2.617) oraz – kolejny już rok - niewielki spadek z
kupna wydawnictw

krajowych i zagranicznych – o 293 wol. (w 2011 r. w

10

stosunku do 2010 r. – spadek o 223 wol./jedn.) W tym miejscu należy przypomnieć,
że od 2011 r. obowiązuje stawka 5% VAT na książki.
W obrębie wymiany zagranicznej utrzymany został korzystny bilans w ujęciu
wartościowym. Wartość materiałów otrzymanych (1.174 wol. wydawnictw zwartych i
wydawnictw ciągłych) wyceniona została na 151.795 PLN (w 2011 r. – 176.333
PLN), natomiast wartość materiałów wysłanych (3.692 wol. wydawnictw zwartych i
ciągłych) na kwotę 70.622 PLN (w 2011 r. – 94.850 PLN). W ramach wymiany
zagranicznej

prowadzonej

przez

Bibliotekę

Uniwersytecką

do

bibliotek

specjalistycznych przekazano 158 wol. książek na kwotę 42.028 PLN oraz 54 tytuły
czasopism o wartości 20.496 PLN.
Na kupno antykwaryczne (materiały biblioteczne do zbiorów specjalnych)
wydatkowano 30.150 PLN (w 2011 r. – 65.740 PLN).
Gospodarka

drukami

zbędnymi

i

dubletami

–

z

egzemplarza

obowiązkowego 10.038 wol./jedn. (publikacje niezgodne z profilem gromadzenia
bibliotek UWr) rozprowadzono poza biblioteki Uczelni a 1.592 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 druki zaakcesjonowane w roku sprawozdawczym 2012 w ilości: 299 dzieł
w 115 wol. Są to głównie druki śląskie. Dla badania przeszłości śląskich bibliotek
interesujący jest odnaleziony fragment rękopiśmiennego spisu zbiorów biblioteki
Rudolfina z Legnicy, który powiększa istniejącą kolekcję katalogów tej biblioteki
oraz cenny polonik - kazanie krakowskiego jezuity Jacka Mijakowskiego
"Szczęśliwy w zakonie ..." (1643).
Ponadto, zakupiono 11 edyktów cesarzy i namiestników Śląska, dotyczących
zagadnień gospodarczych i finansowych w kraju - ważne źródła do historii regionu.
Interesujące są też druki wydawane przez XVIII-wieczne śląskie stowarzyszenia
religijne - Sodalicję Mariańską z Wrocławia (zakupiono 2 druki) czy Bractwo Dobrej
Śmierci z Głogowa (druk zidentyfikowany z rozsypu). Stan zbiorów Oddziału

11

Starych Druków wynosi obecnie 317.188 dzieł w 229.145 wol. Do księgozbioru
podręcznego włączono 38 wol. oraz 6 dzieł na CD.
Do zbiorów Oddziału Rękopisów włączono 1 jedn. rękopiśmienną – dar z
Instytutu Sztuki PAN w Warszawie będący umową z 1630 r. na remont i korekcję
organów kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu.
Stan zbiorów Oddziału Rękopisów wynosi obecnie 12.589 wol./jedn. Do
księgozbioru podręcznego włączono 113 wol. (w tym 7 wol. czasopism).
Zasoby w Oddziale Zbiorów Graficznych powiększyły się o 2.029 jedn. (grafika,
fotografie, ekslibrisy, pocztówki i reprodukcje). Sygnatury inwentarzowe otrzymało
1.965 jedn. Wśród nabytków wyróżnia się zbiór ponad 1500 fotografii przekazanych
z Instytutu Historycznego UWr. Jest to cenna kolekcja zdjęć dokumentujących
stanowiska archeologiczne z terenu antycznej Grecji i Rzymu, dzieła sztuki
zgromadzone w muzeach europejskich (m.in. w Atenach, Londynie, Neapolu), oraz
pejzaże i miasta w basenie Morza Śródziemnego. Wykonane w 2. poł. XIX oraz na
przełomie XIX i XX w. zostały zgromadzone w zbiorach przedwojennego Muzeum
Archeologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiele z nich to wybitne prace
włoskich, greckich i niemieckich atelier fotograficznych. Znacząco powiększyła się
również

kolekcja

pocztówek

stanowiących

cenne

uzupełnienie

źródeł

ikonograficznych regionu dolnośląskiego.
Stan zbiorów wynosi 65.446 jednostek (w tym 11.828 jedn. nieopracowanych ze
zbiorów zabezpieczonych). Do księgozbioru specjalistycznego przyjęto 351 wol.
wydawnictw zwartych, 40 wol. czasopism oraz 9 jedn. CD i DVD.
W Oddziale Zbiorów Muzycznych zinwentaryzowano 544 wol. nut, w tym
233 wol. nabytków. Cenne uzupełnienie kolekcji z zakupów antykwarycznych to:
podręcznik gry organowej Augusta Wilhelma Bacha, wykładowcy w berlińskim
Instytucie Muzyki Kościelnej, oraz unikatowy polonik Klange aus Polen Ludwika
Grossmana (1888).

Stan zbiorów wynosi 47.627 wol./jedn. Do księgozbioru

specjalistycznego przyjęto 246 wol. wydawnictw zwartych i 228 numerów
czasopism dla 51 tytułów (w tym 2 nowe tytuły).
W Oddziale Zbiorów Kartograficznych przyjęto do zbiorów 585 jednostek.
Z zakupu antykwarycznego kolekcja kartografików wzbogaciła się o rękopiśmienny
plan przedstawiający projekt budowy odrzańskiej drogi wodnej przez Wrocław oraz
hydrotechniczną infrastrukturę przeciwpowodziową, których budowę zrealizowano
w latach 1912-1917.
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Stan zbiorów specjalnych Oddziału wynosi 17.357 wol./jedn., w tym 1.605 jedn.
nieopracowanych.
Do księgozbioru Czytelni Zbiorów Specjalnych przyjęto 57 wol. do kolekcji
bibliologicznej tworzącej zaplecze czytelni i 6 CD/DVD. Do księgozbioru
podręcznego włączono 48 wol. i 5 CD/DVD. Stan księgozbioru Czytelni Zbiorów
Specjalnych liczy w części magazynowej 20.250 wol. wydawnictw zwartych, 32
CD/DVD, 496 wol. czasopism oraz księgozbioru podręcznego 6.960 wol. (w tym
586 wol. czasopism), 109 CD i 141 dzieł w postaci mikroform. Zbiór bibliologicznych
dokumentów życia społecznego wynosi 1.952 jednostki.
Kolekcja śląsko - łużycka (d. Gabinet Śląsko-Łużycki) powiększyła się o:
778 wol. wydawnictw zwartych, 991 wol. czasopism, 609 zwojów mikrofilmów, 79
CD/DVD. Stan zbiorów na koniec 2012 roku wynosi 50.393 wol. wydawnictw
zwartych, 63.983 wol. czasopism, 9.399 wol. „Wratislavianów” (zbiór zamknięty),
28.945 zwojów mikrofilmów oraz 219 CD / DVD.
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 40 wol. (w 2011 r.: 59 wol.).

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
720 wol. wol. (w 2011 r. – 1.605 wol.). Napisano 1.691 kart głównych i
pomocniczych. Wydrukowano 2.331 kart katalogowych (w 2011 r. – 4.858 kart).
Sklasyfikowano 517 dzieł (w 2011 r. – 431 dzieł) i włączono 702 karty (w 2011 r. 424 karty) do katalogu systematycznego. Do księgi inwentarzowej wpisano 1.468
dzieł (1.183) ze zbiorów zabezpieczonych oraz 17 (26) wol. dopisów do wydawnictw
wielotomowych.
Zbiory nowe były katalogowane komputerowo, w programie VIRTUA. Do
opracowania przyjęto 31.384 wol. oraz 55 dokumentów nieksiążkowych. W sumie
opracowano wydawnictw zwartych 32.837 (33.148) wol. oraz 225 dokumentów
nieksiążkowych (w tym w opracowaniu centralnym dla bibliotek specjalistycznych
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7.222 (11.309) wol. i 207 dokumentów nieksiążkowych) oraz

5.101 (5.380) wol.

czasopism - w tym 216 nowych tytułów. Do ksiąg inwentarzowych wpisano 24.900
(29.587) wol. oraz 4.591 (5.356) wol. czasopism.
Do komputerowej bazy katalogowej w programie VIRTUA wprowadzono i
skopiowano razem 33.024 rekordy bibliograficzne, w tym dla książek i
dokumentów nieksiążkowych

32.744 w bibliotece głównej i w bibliotekach

specjalistycznych (Prawa, Chemii, Matematyki i Informatyki, Geografii i Rozwoju
Regionalnego, Pedagogiki oraz Filologii Angielskiej). Dla wydawnictw ciągłych
utworzono i skopiowano 277 rekordów bibliograficznych, do których utworzono 280
rekordów zasobu i 689 rekordów egzemplarza dla monografii.
Na koniec roku 2012 w katalogu komputerowym BUWr znajdowało się 9.257
rekordów bibliograficznych dla wydawnictw ciągłych w ilości 11.357 rekordów
zasobu.
W wyniku prac nad komputerowym opracowaniem zbiorów do bazy NUKAT
wprowadzono 50.453 rekordy do kartoteki haseł wzorcowych, tworzonych w
oddziałach: Wydawnictw Zwartych, Wydawnictw Ciągłych oraz w oddziałach
zbiorów specjalnych.
Stan własnych baz komputerowych na koniec roku 2012 przedstawia się następująco:
Przybyło

Rekordy
2011

Razem
2012

Bibliograficzne

36.144

33.024

421.242

KHW

73.250

50.453

705.221

472

545

13.616

58.092 -

56.265 -

837.483–

w tym: 28.073 w bibl.

w tym: 27.161 w bibl.

w tym 378.499 w

specjalist.

specjalist.

bibl. specjalist.

6.015

13.635

75.783

322

104

9.940

Zasobu
Egzemplarza

Czytelników
Program Kallisto

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 25%
stanowią rekordy oryginalne (autorskie), a 75% - rekordy kopiowane z innych baz.
W 2012 r. zmodyfikowano ok. 4.500 rekordów już istniejących w bazie.
Oprócz centralnego opracowania dla 29 bibliotek specjalistycznych
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prowadzonego w Bibliotece Uniwersyteckiej, wyraźnie uwidoczniają się efekty prac
niektórych bibliotek, zwłaszcza w zakresie tworzenia rekordów egzemplarza
(27.161 rekordów). W 2012 r. utworzono razem 56.265 rekordów egzemplarza, w
tym: w Sekcji Opracowania Technicznego Oddziału Wydawnictw Zwartych 28.415,
w Oddziale Wydawnictw Ciągłych – 689.
Przy opracowaniu przedmiotowym książek i dokumentów elektronicznych
wprowadzono do bazy NUKAT 1.213 haseł wzorcowych, 5.507 haseł rozwiniętych
oraz utworzono 15.068 haseł w języku KABA. Książki przeznaczono do wolnego
dostępu w nowej bibliotece są dodatkowo klasyfikowane wg Klasyfikacji Biblioteki
Kongresu (KBK) - opracowano 11.771 książek. Łącznie od 2004 r. opracowano w
KBK 189.794 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
2012 wydrukowano i naklejono na grzbiety książek 14.965 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). 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, opracowanie zbiorów
metodą tradycyjną oraz napełnianie inwentarzy.
W

Oddziale

Rękopisów

kontynuowano

napełnianie

komputerowego

inwentarza. Sporządzono 616 nowych opisów (w 2011 r.: 782).

Ewidencję

inwentarzową rękopisów dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej (3.351 rekordów)
uzupełniono o zbiór rękopisów orientalnych oraz rękopisy zidentyfikowane w
ramach prac porządkowych prowadzonych w zbiorze rękopisów przejętych do
zbiorów BUWr po 1945, tzw. Akcesja. Ze zbioru Akcesja wydzielono spuściznę po
dawnej Bibliotece Miejskiej – w założonej roboczej kartotece znalazło się 846
pozycji. W toku prac udało się niektóre sygnatury scalić oraz uporządkowano luźne
karty i składki. Stan inwentarza rękopisów ze zbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej na
koniec 2012 r. wynosi 490 jednostek. Kontynuowano inwentaryzację listów do
J.D.F. Neigebauera (zinwentaryzowano 243), H. Markgrafa (255 listów) oraz B.
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Kocowskiego (813 listów). Opracowywanie zbioru tzw. rozsypów (582 poz.
inwentarza rozsypów) zaowocowało zidentyfikowaniem sześciu pozycji jako
fragmentów rękopisów z kolekcji Bernardiny i Rehdigerany.
Sporządzono wykaz rękopisów zaginionych, które w czasie drugiej wojny światowej
zostały ewakuowane z dawnej Biblioteki Miejskiej do Ramułtowic (1.391 poz.).
Do Biblioteki Cyfrowej wykonano 470 opisów (W 2011 r.: 496 opisów), z
czego 459 w ramach projektu Cimelia.
W Oddziale Starych Druków przeprowadzono zmiany organizacyjne
dotyczące prowadzenia inwentarza komputerowego (Zarządzenie Nr 1/2012
Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu wprowadzające Instrukcję
prowadzenia inwentarza i rejestru ubytków starych druków w Oddziale Starych
Druków BUWr). Do inwentarza komputerowego wpisano 8.570 dzieł (w 2011 r.:
9.441). Na koniec 2012 r. inwentarz obejmuje 223.310 pozycji. Wydrukowano 4
księgi inwentarza obejmujące blok sygnatur: 362001-372000 (druki d. Biblioteki
Miejskiej format 2). Zakończono napełnianie inwentarza w obrębie sygnatur
466001-479107 (XVII w. format 8)

oraz rozpoczęto korektę kolejnego bloku

sygnatur przeznaczonego do wydruku: 552001-554510.
wprowadzono 1.271 rekordy bibliograficzne

Do katalogu NUKAT

(w 2011 r.: 1.383), dla których

utworzono 1.356 rekordów khw; 675 rekordów poddano modyfikacji. W bazie
lokalnej

utworzono

1.695 rekordów egzemplarza. Od kwietnia 2011 r., dla

usprawnienia pracy, rekordy bibliograficzne druków nie posiadających proweniencji
lub opatrzonych w znaki w formie czytelnej pieczęci – zatwierdzane są
bezpośrednio przez katalogera.

Od października 2012 rozpoczęto prace

porządkujące zapis sygnatur w katalogu (usuwanie prefiksu SDr). Ponadto
przeprowadzano

liczne

konsultacje

z

innymi

bibliotekami

naukowymi

opracowującymi stare druki w celu porównywania egzemplarzy. Sporadycznie, w
miarę znajdowania nowego materiału, uzupełniano bazy lokalne OSD dotyczące
druków Śląskich (KATALOG, SILESIA, KHW dla Silesii). Łącznie do baz lokalnych
wprowadzono 157 rekordów.
Zakończono główne prace związane z opracowaniem zbioru objętego tzw.
sygnaturami zelówkowymi, polegające na opracowaniu hasła i alfabetycznym
szeregowaniu kart. W 2012 r. nadano hasła i włączono do katalogu „zerówek”
1.272 karty (w 2011 r.: 11.638). Do opracowania pozostało ok. 400 mocno
zdefektowanych druków, których identyfikacja jest bardzo czasochłonna.
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Do Biblioteki Cyfrowej UWr opracowano 438 opisów bibliograficznych (w 2011 r.:
390) oraz 67 opisów grafik do projektu Imago.
W Oddziale Zbiorów Graficznych ewidencją inwentarzową objęto 1.965
jednostek (w 2011 r.: 574). Kontynuowano prace nad wspólną aplikacją
inwentarzowo-katalogową dla wszystkich typów zbiorów, opracowano schemat
połączeń pomiędzy elektronicznym inwentarzem a Biblioteką Cyfrową UWr. ,
przetestowano (na przykładzie pocztówek) podłączenia miniatur skanów do
rekordów

inwentarza,

rozbudowywano

schemat

katalogowania

rzeczowego

motywów i kategorii wizerunków. Zakończono meliorację kartkowego
grafiki oraz

katalogu

przygotowano schemat zdigitalizowanego katalogu topograficznego

(sygnaturowego) fotografii

wraz z podłączeniem go z miniaturami skanów.

Rozpoczęto prace nad schematem zdigitalizowanego katalogu autorów fotografii.
Listę autorów, warsztatów fotograficznych i wydawców opracowano w zakresie
haseł od litery A do F. Kontrolowano tematowanie

nabytków do księgozbioru

specjalistycznego (360 wol.), formułując dalsze propozycje haseł przedmiotowych.
Do katalogu topograficznego włączono 343 karty 4 – do katalogu alfabetycznego a
55 kart wymieniono. Wykonano próbne opisy grafiki, fotografii, pocztówek i
ekslibrisów w programie Virtua (23 rekordy bibliograficzne). Do Biblioteki Cyfrowej
UWr opracowano 123 publikacje w systemie DublinCore.
W Oddziale Zbiorów Muzycznych w roku 2012 rozpoczęto prowadzenie
elektronicznego inwentarza dla nut nowych. Łącznie do inwentarzy wpisano 675
dzieł w 544 woluminach (nuty nowe i rękopiśmienne). Do katalogu komputerowego
BUWr wprowadzono rekordy bibliograficzne, rekordy egzemplarza i rekordy khw dla
503 druków muzycznych (w 2011 r.: 712). W połączeniu z rekordami
wprowadzonymi w poprzednich latach daje to ogólną sumę 3.670 opisów. Dużym
utrudnieniem w katalogowaniu muzykaliów były, wprowadzone w 2012 r., zmiany w
Centrum NUKAT odnośnie metodyki stosowania haseł oraz słownictwa jhp KABA.
Spowodowały one konieczność modyfikacji haseł już istniejących w bazie oraz
wielostronnych wyjaśnień z korektą Centrum. Opracowanie rękopisów muzycznych,
których opisy wprowadzane są do międzynarodowej bazy rękopisów muzycznych
RISM prowadzi się w programie Kallisto. Opracowano 9 rękopisów sporządzając
104 rekordy. Na koniec roku 2012 całkowita liczba rekordów rękopisów muzycznych
z Biblioteki Uniwersyteckiej , wprowadzonych do programu Kallisto, wynosi 9.940.
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Do Biblioteki Cyfrowej wprowadzono 105 opisów muzykaliów, w tym 94 opisy w
ramach projektów Cimelia i Imago.
Do katalogów tradycyjnych (katalog czasopism) oraz kartotek (mikrofilmów,
dubletów,

konkordancji

sygn.

d.

Biblioteki

Miejskiej)

włączono

128

kart

katalogowych (w 2011 r.: 400).
W

Oddziale

komputerowego

Zbiorów

Kartograficznych

wprowadzono

do

katalogu

rekordy bibliograficzne – 640 (w 2011 r.: 424), 490 rekordów

skopiowano, utworzono 1.046 rekordów egzemplarza a 599 rekordów opracowano
przedmiotowo. Przeprowadzono meliorację bazy OPAC w zakresie ujednolicenia
zapisu sygnatur usuwając zbędne prefiksy przy sygnaturach w 3.914 rekordach. Do
bazy katalogowo-inwentarzowej (GAIKK - Georeferencyjna Aplikacja InwentarzowoKatalogowa Kartografików) wprowadzono 1.276 rekordów (w 2011 r.: 1.473). Stan
bazy na dzień 31.12.2012 r. wynosi – 19.409 rekordów, w tym 10.997 rekordów w
lokalizacji BUWr.i 8.411 rekordów w innych jednostkach uniwersyteckich. Do
Biblioteki Cyfrowej sporządzono w formacie Dublin Core 376 opisów, głównie do
projektów Cimelia i Imago.
Opracowanie zbiorów specjalnych z kolekcji śląskiej dotyczy dwóch
zespołów: dokumentów życia społecznego (DŻS) oraz zbioru „Wratislaviana”. DŻS
są selektywnie porządkowane topograficznie, chronologicznie i merytorycznie. Do
katalogu VIRTUA

wprowadzono 324 rekordy

bibliograficzne (w 2011 r.: 127)

obejmujące 885 jednostek. Łącznie na koniec 2012 r. katalog komputerowy
rejestruje 1.506 jednostek. Ważniejsze zespoły do których utworzone zostały opisy
to m.in.: Wrocław – 1944 i 1945, Duszniki Zdrój – 1946, Jawor – 1946, Środa
Śląska - 1946, dokumenty przedwojenne dotyczące wrocławskich fundacji, fabryk,
towarzystw itp. oraz druki okolicznościowe z lat 1801-1850, DŻS związane z
Biblioteką Uniwersytecką (foldery, informatory, przewodniki),

z Uniwersytetem

Wrocławskim (klepsydry i nekrologi) oraz z Muzeum Ślężańskim. Utworzono 1.090
(w 2011 r.: 641) rekordów haseł wzorcowych formalnych i przedmiotowych (z
przewagą tych drugich). Rekordy bibliograficzne zostały opatrzone hasłami
przedmiotowymi (1.506 haseł), hasłami typu gatunek-forma, hasłami kierującymi do
utworzonych

zespołów

dokumentów,

słownymi

odpowiednikami

klasyfikacji

rzeczowej GSL oraz słowami kluczowymi. Tak wielostronne zastosowanie punktów
dostępu, także z użyciem pól lokalnych, w charakterystyce dokumentów życia
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społecznego ma duże znaczenie dla szybkiego dotarcia do właściwej informacji.
Opracowywanie Wratislavianów kontynuowano w I kwartale 2012 r. w ramach
projektu Interaktywna, multimedialna bibliografia Śląska (64 rekordy bibliograficzne
oraz 340 rekordów egzemplarza starych druków). W ramach jednostkowej ewidencji
zbioru „Wratislaviana” w bazie komputerowej wpisano 2.036 jedn.

Ponadto, na

bieżąco uzupełniano inwentarz CD i DVD.
W

Czytelni Zbiorów Specjalnych prowadzono uzupełniające prace

katalogowe dla zbiorów opracowywanych przy ul. Szajnochy.

Do katalogów

czytelnianych sporządzono 174 karty katalogowe, 474 karty katalogowe. Łącznie do
wszystkich katalogów CZS włączono 633 karty, usunięto 20 kart, zmeliorowano
338 kart. Do Biblioteki Cyfrowej UWr wprowadzono 7 opisów.

VIII. Udostępnianie
Z czytelni głównej skorzystało 31.643 czytelników (mniej o 1.489
użytkowników niż w 2011 r.; spadek o 4,5 %), wśród których tradycyjnie
najliczniejszą grupę stanowili studenci UWr (18.036 czyli 57 %) i pracownicy
naukowi UWr (4.114, czyli 13%). Udostępniono 153.539 wol. (mniej o 11.817 wol. –
spadek o 7,2%) wydawnictw zwartych i ciągłych.
W czytelni czasopism bieżących zarejestrowano 2.411 użytkowników (o 162
więcej niż w 2011 r.; wzrost o 7,2%), którym udostępniono 41.057 jedn. czasopism
bieżących (mniej o 5.210 jedn.; spadek o 11,3%). 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 (3.474
tytułów w 7.033 jedn./wol.).
W wypożyczalni miejscowej wypożyczono 159.076 wol. (mniej o 36.866 wol. niż
w roku ubiegłym; spadek o 18,9%), w tym studentom Uniwersytetu Wrocławskiego
– 128.537 wol. czyli 80,8%. Pracownikom Uniwersytetu wypożyczono 14.642 wol.
czyli 9,2% . Wśród książek wypożyczonych 94,1 % (w 2011 r. – 95,1 %) stanowiły
książki znajdujące się w bazie komputerowej, których wypożyczanie odbywało się w
sposób zautomatyzowany. Zamówienia komputerowe stanowiły 90,2% ogólnej
liczby złożonych rewersów (129.199). Niewątpliwie dzięki komputeryzacji procesu
wypożyczania i komputerowej informacji o dostępnych zbiorach można odnotować
niski poziom zamówień niezrealizowanych (2,8% ogólnej liczby 143.188 rewersów
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złożonych do realizacji; w 2011 r – 2,2% ogólnej liczby 160.602 rewersów).
W minionym roku, do wszystkich grup czytelników, wysłano 949 monitów,
wzywających do zwrotu przetrzymywanych książek. Dzięki systematycznemu
corocznemu

monitowaniu

czytelników

o

zwrot

przetrzymywanych

utrzymuje się wysoki wskaźnik oddawanych woluminów -

książek

w 2012 r. zwrócono

ok.139.881 wol. (w 2011 r. dokonano zwrotu ok. 185.400 wol.)
Uprawnienia do wypożyczania książek (poprzez aktywowanie konta na
podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej bądź poprzez wykupienie karty
bibliotecznej) uzyskało 2.602 (w 2011 r. – 4.087; spadek o 33 %) użytkowników,
dokonano również prolongaty 11.033 kont bibliotecznych.

W sumie 13.635 (w

2011 r.– 12.750; wzrost o 6,9%) osób wpisanych do bazy uzyskało prawo do
wypożyczania książek w roku akademickim 2012/2013, w tym 8.501 (czyli 62,3%)
studentów UWr (w 2011 r. – 8.590). Ogółem, na koniec roku 2012, baza
komputerowa zawierała 75.783 (w 2011 r. – 94.494) rekordów czytelnika .
Wypożyczalnia międzybiblioteczna na 2.067 otrzymanych zamówień (w 2011r. –
2.580) zrealizowała wysyłkę 2.060 wol.(w 2011 r. - 2.275) do bibliotek krajowych i
zagranicznych. W oparciu o 611 (w 2011 r. - 938) zamówień wysłanych do bibliotek
krajowych i zagranicznych dla użytkowników naszej Biblioteki sprowadzono 480
wol. (797 wol. w 2011 r.).
Udostępnianie zbiorów specjalnych odbywa się wyłącznie w Czytelni
Zbiorów Specjalnych.

Ponadto, w oddziałach zbiorów specjalnych odnotowano

udostępnianie zbiorów realizowane podczas pokazów dla gości Biblioteki i
wycieczek dydaktycznych oraz dla celów doraźnej konsultacji z użytkownikami.
W Czytelni Zbiorów Specjalnych zarejestrowano 5.079 użytkowników (w 2011 r. –
5.322). Najliczniejszą grupę wśród czytelników (1.830 osób) stanowili pracownicy
naukowi oraz doktoranci polskich i zagranicznych szkół wyższych. Studenci
Uniwersytetu
informacja

Wrocławskiego
naukowa

i

(historia,

historia

bibliotekoznawstwo),

sztuki,

filologia

Uniwersytetu

germańska,

Przyrodniczego,

Politechniki Wrocławskiej oraz studenci uczelni niepaństwowych odwiedzili czytelnię
1.510 razy. Inni użytkownicy (1.739) - to przede wszystkim historycy sztuki,
nauczyciele, bibliotekarze, historycy i architekci.
W roku sprawozdawczym, w Czytelni Zbiorów Specjalnych udostępniono 35.334
wol. (w 2011 r.: 33.490 wol.), z tego: 14.891 wol. z kolekcji śląskiej, 14.156 wol. ze
zbiorów własnych Czytelni, 1.011 wol. z Oddziału Zbiorów Graficznych oraz 5.276
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wol. z Oddziałów: Rękopisów, Starych Druków, Zbiorów Muzycznych i Zbiorów
Kartograficznych ( w tym 4.484 wol. zbiorów specjalnych). W porównaniu z rokiem
ubiegłym ilość udostępnionych rękopisów i muzykaliów wzrosła o 100%, a ilość
udostępnionych woluminów z magazynów starych druków wzrosła czterokrotnie. W
tym ostatnim przypadku zwielokrotnione korzystanie z kolekcji starych druków
spowodowane było wyjątkowo intensywną
Katedry

Niderlandystyki

zaangażowanych

realizacją zamówień pracowników
w

projekt

rejestracji

druków

niderlandzkich w zbiorach BUWr.
Wspomniane wyżej szczególne okoliczności prezentowania zbiorów poza Czytelnią
Zbiorów Specjalnych, tj. przy udzielaniu konsultacji lub podczas pokazów

w

Oddziałach poszerzają statystykę udostępniania zbiorów następująco: Oddział
Starych Druków - zarejestrowano 338 gości, którym udostępniono 67 wol.,
Oddział Rękopisów - zarejestrowano 187 gości i prezentowano im 238 rękopisów,
Oddział Zbiorów Kartograficznych udostępnił w ramach pokazów i konsultacji
506 wol./jedn. map i atlasów dla 237 gości, Oddziału Zbiorów Muzycznych przyjął
195 gości , którym zaprezentował 342 wol. a w pracowni Oddziału Zbiorów
Graficznych podczas konsultacji udzielonym 314 użytkownikom

wykorzystano

6.770 jedn. grafiki, fotografii, pocztówek, ekslibrisów i reprodukcji.
Kolejną formą korzystania ze zbiorów jest zamawianie przez użytkowników
kopii z wybranych materiałów. Realizując zamówienia
Specjalnych oraz poszczególne

Czytelnia Zbiorów

oddziały zbiorów specjalnych przekazały

do

Pracowni Reprografii i Digitalizacji 2.573 jedn./ wol. (w 2011 r.: 3.098), w tym 460
mikrofilmów. Na zmniejszenie ilości przekazywanych do reprografii dzieł (17 %
mniej w stosunku do roku 2011) wpłynęły następujące okoliczności: możliwość
samodzielnego bezpłatnego fotografowania niektórych materiałów bibliotecznych
oraz sukcesywnie wrastająca liczba publikacji dostępnych online w Bibliotece
Cyfrowej UWr. i innych krajowych i zagranicznych bibliotekach cyfrowych.

IX. Informacja naukowa
W Oddziale Informacji Naukowej udostępniano użytkownikom zarówno
księgozbiór podręczny Oddziału, jak i elektroniczne bazy danych. Zarejestrowano
odwiedziny 1.794 użytkowników (w 2011 r. – 1.697), którym udostępniono 204
wol. (w 2011 - 238). Użytkownicy korzystają przede wszystkim z elektronicznych
źródeł informacji. Na trzech komputerach w Informatorium (w tym jedno stanowisko
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pracy dla osób niedowidzących) użytkownicy mieli dostęp do elektronicznych baz
danych (33 – dostępnych w sieci Uczelni i 37 dostępnych lokalnie w OIN),
udostępnianych z serwera Biblioteki Uniwersyteckiej, z serwera Politechniki
Wrocławskiej (CC, SCI, CA i Inspec), do baz danych Biblioteki Narodowej, a także
dostęp do 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 245 nowym użytkownikom. Na dzień 31.12.2012 r.
zarejestrowanych jest 1.612 kont pracowników naukowych i doktorantów UWr
korzystających z tej oferty (w 2011 r było to 1.367 kont) – w tym 73 zablokowanych.
Użytkownicy serwera proxy 156.17.58.23 w BU do użytków zdalnych

Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Liczba
użytkowników
Zarejestrowani
Aktywni
613
310
809
387
954
428
1.124
492
1.416
539
1.492
635

Volumen
pobrań
w Gb
76,9
161,6
123,6
131,7
236,7
323,1

Użytkownicy
o vol. pobrań
1Gb+
0,5 Gb+
20
33
24
50
21
49
25
62
50
59
71
54
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W roku 2012 udostępniano następujące elektroniczne serwisy informacyjne:

Wirtualna Biblioteka Nauki
Elsevier
Koszt
Rok

PDF + HTML

w PLN

ICM

ScDir

ICM+ScDir

2008

676 512,93

48 129

56 544

104 673

2009

970 503,30

33 503

68 645

102 148

2010

Licencja krajowa

25 011

79 206

104 217

2011

Licencja krajowa

18 881

77 423

96 304

2012

Licencja krajowa

16 435

79 615

96 050

EBSCO
Rok

Sesje

Przeszukiwania

PDF+HTML

Koszt

łącznie

(PLN)

2008

20 975

87 955

15 882

17 970,79

2009

21 196

153 851

16 135

20 898,92

2010

13 470

218 502

23 509

Licencja krajowa

2011

8 604

142 026

10 530

Licencja krajowa

2012

12 439

326 090

21 966

Licencja krajowa

SPRINGER
Liczba dokumentów

Koszt

Pdf i Html

(PLN)

LINK

ICM

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

26 903

Licencja krajowa

2011

23603

3515

27 118

Licencja krajowa

2012

15758

2586

18 344

Licencja krajowa
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Web of Knowledge
Rok

Koszt

ICM

Th.-Reuters

(PLN)
Sesje

Wyszu-

Sesje

kiwania

(1)

(2)

(3)

(4)

Sesje

Wyszu-

Journal

łącznie

kiwania

Citation

łącznie

Reports

Wyszu-

Sesje

kiwania

(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

2010:

Wysz

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. 2 257

11 190

5860

34694

8117

45 884

1336

1882

2012

Lic. Kraj. 1 540

5 242

7106

41050

8646

46 292

1766

2564

Nature
Koszt

Pobrane

(PLN)

PDF+
HTML

2011

Licencja krajowa

2423

2012

Licencja krajowa

1763

Science
Koszt

Pobrane

(PLN)

PDF+

Przeszukiwań

HTML
2011

Licencja krajowa

1888

882

2012

Licencja krajowa

1552

678

24

Licencje własne
JSTOR
Wykorzystan

Sesje

Wyszukiwania

Pdf/htm

o

Koszt w PLN

l

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

19 148,64

2012

b.d.

32001

23670

41195

16 541,00

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

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

43 719

4995

1294

2012

53 881,14

5396

2230

American Institute of Physics / American Physical Society
Rok

Koszt

Pobrane PDF+html

W tym PROLA

2008

45 521,49

9 959

4 448

2009

67 018,35

12 148

7 048

2010

57 299,80

8 216

461

2011

67 001,52

6369

384

2012

81 987,30

5283

294

25

American Chemical Society
Koszt

Wyszu-

Pobrane

W tym: Legacy

(PLN)

kiwania

PDF+

Archive

HTML

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

15 299

26 199

4 443

2012

86 618,47

7 757

25 444

5 267

Royal Society of Chemistry
Rok

Koszt

Liczba

Liczba

W tym

(PLN)

przeszu-

dokumentów

Archiwum

kiwań

PDF/html

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

36 947,72

4536

9566

1627

2012

58 375,05

3246

10248

1324

Nature Chem./Phys./Mat.
Rok

Koszt

Liczba

Liczba

W tym

(PLN)

przeszu-

dokumentów

Archiwum

kiwań

PDF/html

2011

79 631,44

809

3053

0

2012

76 597,94

771

2456

0

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 8.999 informacji (w 2011 r.– 9.158), w tym:
- informacje bibliograficzne: 247 (w 2011 r. – 406)
- informacje biblioteczne:
8.537 (w 2011 r. – 8.360)
- informacje rzeczowe:
215 (w 2011 r. – 392)
Natomiast pracownicy oddziałów zbiorów specjalnych udzielili użytkownikom 884
konsultacji w zakresie zasobów własnych kolekcji.
W Oddziale Informacji Naukowej zarejestrowano 199 (w 2011 r. – 286) kwerend
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pisemnych, w tym 97 zagranicznych (w 2011r. - 104). 108 kwerend dotyczyło
problematyki śląsko-łużyckiej.
Wybrani pracownicy Oddziału Informacji Naukowej sprawowali nadzór nad
podległymi im modułami serwisu informacyjno - usługowego BUWr, dostępnego
poprzez stronę internetową Biblioteki Uniwersyteckiej, współuczestnicząc w
dalszym jego rozwoju. W 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 2012 zarejestrowano, m.in.:


661.711 wywołań strony internetowej BUWr, bez wywołań Biblioteki
Cyfrowej) (w 2011 r. - 1.113.878, bez wywołań Biblioteki Cyfrowej, Bazy
Publikacji Pracowników UWr, Katalogu komputerowego Vectors iPortal);



88.722 wyszukiwania w module „e-Źródła” (w 2011 r. – 92.123);



322.275 wejść do katalogu komputerowego VIRTUA poprzez interfejs
Vectors iPortal/Chameleon (w 2011 r. – 374.078) ;



23.176 wejść do bazy Bibliografii publikacji pracowników Uniwersytetu
Wrocławskiego (w 2011 r. – 22.396);



3.210 wejść do katalogu zbiorów kartograficznych – GAIKK (w 2011 r. –
5.382)



20.983

(2011 r. – 16.825) wejścia do zdigitalizowanych katalogów

kartkowych (bez uwzględnienia tych, które dostępne są w Bibliotece
Cyfrowej); w tym: 8.273 (2.682) wejścia do katalogu alfabetycznego
książek,

3.743 (4.048) wejścia do katalogu czasopism, 4.183 (4.417)

wejścia do katalogu (alfabetycznego i systematycznego książek oraz
alfabetycznego czasopism) Gabinetu Śląsko Łużyckiego, 2.673 (3.559)
wejścia do katalogu Oddziału Starych Druków i 393 (487) wejścia do
katalogu Biblioteki dawnego Gimnazjum Brzeskiego; 408 (511) wejść do
katalogu alfabetycznego Oddziału Zbiorów Kartograficznych; 305 (398)
wejść

do

cząstkowego

katalogu

ekslibrisów

Oddziału

Zbiorów

Graficznych; 460 (483) wejść do katalogu systematycznego Oddziału
Bibliologicznego, 273 (115) wejścia do alfabetycznego katalogu nut, 272
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(125) wejścia do katalogu dzieł artystycznych dawnej Biblioteki Miejskiej


15.620 (13.679) wejść do Indeksu Akcesji Oddziału Rękopisów;



2.772

(3.346)

wyszukiwania

w

katalogu

czasopism

bibliotek

specjalistycznych;


709 (885) wyszukiwań w katalogu czasopism II obiegu;



1.533 (1.552) wejścia do katalogu mikrofilmów druków XV-XVIII w.



6.035 (7.237) moduł przydatnych adresów



12.245 (13.642) usługi online



13.022 wejścia do Bazy Polskich Norm.

W odniesieniu do Biblioteki Cyfrowej UWr. w okresie od stycznia 2012 r do grudnia
2012 r. zarejestrowano następujące dane statystyczne:


Łączna liczba odwiedzających: ok. 1.400.000



Łączna liczba dodanych publikacji: 1.706



Łączna liczba odsłon (stron): 15.037.396



Łączna liczba wyszukiwań: 171.129



Łączna liczba wyświetlonych publikacji: 1.076.097

Ponadto,

kontynuowano

comiesięczne

napełnianie

Serwisu

nowości

zagranicznych. Łącznie zaprezentowano 168 (164) tytułów, połączonych za
pomocą hiperlinków ze stosownymi rekordami bibliograficznymi w bazie systemu
VIRTUA, czyli w katalogu OPAC.
Kontynuowano

opracowywanie

bazy

Bibliografii

publikacji

pracowników

Uniwersytetu Wrocławskiego w programie MAK i formacie MARC21, dostępnej w
postaci elektronicznej poprzez witrynę internetową Biblioteki Uniwersyteckiej
(www.bu.uni.wroc.pl).
Stan bazy na dzień 31.12.2012 wynosił 81.495 rekordów (73.030), w bazie
internetowej widoczne było 80.429 rekordy (72.119). W
(zawierających rekordy wymagające korekty) jest

1.066

bazach roboczych
rekordów: WPIS: 347

(nabytki bieżące i rekordy retrospektywne wymagające wyjaśnienia z autopsji)
FORMULARZE: 424 (rekordy wprowadzone przez

formularze internetowe),

CHEMIA – 110, INSTYTUT - 185.
Stan bazy internetowej powiększył się o 8.310 rekordów.
Kontynuowano też prace nad napełnianiem bazy Bibliografia piśmiennictwa o
Uniwersytecie Wrocławskim. Do bazy wprowadzono 286 nowych rekordów
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uzupełnionych o hasła przedmiotowe jhp KABA. Zmodyfikowano 2.519 rekordów.
Stan bazy na dzień 31.12.2012 wyniósł 4.041 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 96 kwerend (w tym 47 – krajowych, 49 – zagranicznych), w
roku 2011 było 98 kwerend. Oddział Rękopisów zrealizował 219 kwerend (87 –
krajowych i 132 –zagraniczne), w 2011 r. - 250 kwerend. Oddział Zbiorów
Graficznych zrealizował 64 kwerendy (56 - krajowych, 8 - zagranicznych), w 2011
r. było 81 kwerend. Oddział Zbiorów Muzycznych wykonał 57 kwerend (w roku
ubiegłym – 49), w tym 12 krajowych i 45 zagranicznych). W Oddziale Zbiorów
Kartograficznych zrealizowano 31 kwerend (w tym 22 krajowe i 9 zagranicznych),
w 2011 r. – 24 kwerendy.
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, do którego dodano trzy nowe kursy: Prawo
autorskie dla bibliotekarzy, Bibliografia załącznikowa oraz PROXY – dostęp do
licencjonowanych zasobów elektronicznych BUWr). W roku sprawozdawczym
uzupełniono je kolejną edycją drukowanego Przewodnika Użytkownika, wydanego
w nakładzie 1000 egz.
W minionym roku Oddział Informacji Naukowej (wspólnie z innymi oddziałami
BU) przeprowadził szkolenia (4 godziny lekcyjne) dla studentów III roku Instytutu
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr. na temat automatyzacji biblioteki i
systemu VIRTUA (40 osób).

Przeprowadzono także lekcje biblioteczne dla:

licealistów, studentów PWT we Wrocławiu , uczestników Dnia Kół Naukowych UWr,
PTTK we Wrocławiu (ok. 250 osób).
Szkoleniami i praktykami objęto też bibliotekarzy. Praktykę podstawową i
specjalistyczną przed awansem na stanowisko starszego bibliotekarza i kustosza
odbyło 11 osób. 8 pracowników BU odbyło praktykę w innych bibliotekach
wrocławskich.
Do Oddziału Zbiorów Graficznych przyjęto jedną osobę na miesięczny staż
wolontariacki.
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Przez cały rok 2012 w Bibliotece Uniwersyteckiej kontynuowano intensywne
szkolenia specjalistyczne, 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 Wydziału Nauk Biologicznych (3 osoby),
Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej oraz Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych.
Szkolenia prowadził bibliotekarz systemowy BUWr, a także Oddziały: Wydawnictw
Ciągłych, Wydawnictw Zwartych, Udostępniania Zbiorów i Informacji Naukowej.
Katalogerzy BUWr wraz z bibliotekarzem systemowym uczestniczyli w warsztatach
otwartych online poświęconych zasadom tworzenia haseł KHW dla nazw
wydawców i stosowania ich w rekordach bibliograficznych oraz w warsztatach
dotyczących

opracowania

dokumentów

muzycznych

w

bazie

NUKAT,

z

wykorzystaniem języka haseł przedmiotowych KABA w funkcji tematu formalnego.
Redaktorzy

Biblioteki

Cyfrowej

uczestniczyli

w

spotkaniach,

na

których

rozwiązywano problemy struktury sygnatur oraz linkowania opisów na linii VIRTUA
- Biblioteka Cyfrowa UWr – Inwentarz Zbiorów Zdigitalizowanych.
Pracownik Oddziału Komputeryzacji uczestniczy od listopada 2012 r. w
organizowanym przez Uczelnię szkoleniu z języka Python, którego znajomość
pozwoli w przyszłości Bibliotece efektywnie współpracować w ramach wdrażanego
w UWr. systemu USOS.
Odbyły się także szkolenia z obsługi skanera pryzmatowego, szkolenia dotyczące
przetwarzania map dla celów ich prezentacji w Bibliotece Cyfrowej, konsultacje w
sprawie digitalizacji i dLibry dla nowych uczestników BCUWr : Psychologicznej BC i
BC Wydziału Nauk Społecznych. Ponadto, szkolono się w zakresie obsługi sali
audiowizualnej w nowym budynku Biblioteki.
Pracownicy realizujący kwerendy uczestniczyli w szkoleniu w zakresie obsługi
Centralnego Dziennika Korespondencji.
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,
badawczych,

a

także

w

formie

wykraczających

indywidualnie

poza

tematykę
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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, RISM).
Ponadto, BUWr realizuje wiele projektów. W r. 2012 kontynuowano 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
ostatnim roku projektu kontynuowano kompleksowe opracowanie w systemie
VIRTUA

poszczególnych

druków

zwartych

XIX

w.

(hasła

khw,

rekordy

bibliograficzne, rekordy egzemplarza, opracowanie rzeczowe). Utworzono i
zmodyfikowano (w nawiasach podano liczbę rekordów modyfikowanych): rekordów
bibliograficznych - 64 (+10), KHW – 18 (+2), RHP – 104 (+15), haseł KABA – 8 oraz
rekordów egzemplarza – 11. Utworzono także 340 rekordów egzemplarza starych
druków Ponadto, kontynuowano digitalizację. Zgodnie z założeniami projektu
digitalizowane były: wybrane druki w całości oraz strona tytułowa, spis treści, spis
ilustracji, znaki własnościowe oraz wybrane ilustracje z każdego innego druku.
Od kwietnia do października 2012 r. udostępniona była testowa wersja bazy. Nowa
wersja zintegrowana z bazami pozostałych projektów zostanie udostępniona w
maju/czerwcu 2013 r.
Od sierpnia 2009 (do listopada 2012 r.) trwała 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.
Zakończono autorskie wybory obiektów do poszczególnych linii tematycznych
projektu (do końca czerwca 2012 r.) oraz kwerendy i wykonanie zdjęć do programu
bazodanowego, m.in. na obszarze Dolnego Śląska, Czech i Moraw, Austrii, Włoch,
Dolnej Saksonii, Litwy. Od października 2012 r. do końca grudnia 2012 r.
udostępniona była testowa wersja bazy. Nowa wersja zintegrowana z bazami
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pozostałych projektów zostanie udostępniona w maju/czerwcu 2013 r.
W

roku

sprawozdawczym

kontynuowano

realizację

dwóch

projektów,

współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju

Regionalnego,

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

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

kulturowa",

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 - 30.04.2013)
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 - 30.04.2013)
W obu projektach kontynuowany był wybór pozycji do digitalizacji, sporządzano
opisy merytoryczne oraz prowadzono prace konserwatorskie przez pozostałe
oddziały BUWr. uczestniczące w projekcie. Digitalizacja objęła po raz pierwszy
także materiały z magazynów Biblioteki przy ul. Szajnochy. Przeprowadzono także
zamówienie publiczne na zakup infrastruktury serwerowi - macierzowej. Ponadto,
wyłoniono wykonawcę systemu informatycznego i realizowano drobne usługi
promocyjne.
W roku sprawozdawczym, w E-Wydawnictwie BUWr. wydano kolejny ebook, w ramach serii wydawniczej E-Biblioteka Historyczna: Olsnographia oder
Eigentliche Beschreibung des Oelβnischen Fürstenthums in Nieder-Schlesien
Johannesa Sinapiusa w opracowaniu dr Lucyny Harc.
Dr Dariusz Przybytek kontynuował prace w programie badawczym
Historyczno-topograficzny Atlas miast śląskich, prowadzonym przez Instytut
Herdera w Marburgu. W 2012 r. ukazał się tom 3 Atlasu: Węgliniec. Ponadto, prace
badawcze prowadzone w oparciu o zbiory specjalne BUWr kontynuowali: Alicja
Borys, Diana Codogni-Łańcucka, Weronika Karlak, Anna Osowska i Dariusz
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Przybytek.
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: Diana Codogni-Łańcucka i Michał Broda wyjechały
na tydzień do Biblioteki Narodowej w Pradze. W ramach współpracy w BUWr
przebywały następujące osoby z BN w Pradze: Tomaš Klimek, Kamil Boldan,
Jindřich

Marek

(Narodni

Knihovna

Česke

Republiky),

Beate

Ramisch

(Universitaetsbibliothek Bochum), Georgios Zachos (University of Ioanina Library),
Manjurul Haque Khan (United International University Bangladesh).
W ramach programu LLP-ERASMUS 8 bibliotekarzy BUWr. odbyło staże w
naukowych bibliotekach zagranicznych – w Barcelonie, Londynie, Paryżu, Pradze i
Wilnie.
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
W roku sprawozdawczym zbiory specjalne były prezentowane 35 (w roku
ubiegłym – 47) grupom wycieczkowym z kraju i kilkunastu indywidualnym
gościom z zagranicy (łącznie 418 osób; w roku ubiegłym 558 osób), dla których,
zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przygotowano odpowiednie zestawy
eksponatów z poszczególnych zbiorów. Były to przeważnie godzinne spotkania, w
czasie których bibliotekarz omawiał wybrane eksponaty. Część spotkań –
prezentacja zbiorów dla studentów - prowadzona była przez wykładowcę
przedmiotu, lecz przy współudziale bibliotekarza. Przyjęto grupy studentów z UWr z
następujących

instytutów:

Historycznego,

Informacji

Bibliotekoznawstwa, Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej,

Naukowej

i

Historii Sztuki,

Geografii i Rozwoju Regionalnego, z Katedry Niderlandzkiej oraz z Katedry
Muzykologii. Ponadto, w Oddziale Rękopisów gościli studenci z Kolegium
Europejskiego w Gnieźnie. Przyjęto także grupy gości zagranicznych: studentów
historii Wilna i Petersburga oraz grupę studentów i absolwentów Uniwersytetu
Wiedeńskiego. Ponadto, Bibliotekę zwiedzili nauczyciele i uczniowie wrocławskiego
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gimnazjum (Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych) oraz laureaci konkursu
historycznego dla uczniów szkół podstawowych (kartografika) oraz grupa
bibliotekarzy

bibliotek

publicznych

z

powiatu

wieruszowskiego.

Specjalną

prezentację rękopisów średniowiecznych przygotowano w Oddziale Rękopisów dla
uczestników warsztatów mediewistów z Uniwersytetu w Bochum oraz prezentację
rękopisów

orientalnych

dla

uczestników

międzynarodowej

konferencji

organizowanej przez Katedrę Studiów Azjatyckich UAM w Poznaniu. Najwięcej grup
przyjęły oddziały: Starych Druków, Rękopisów i Zbiorów Kartograficznych. Cymelia
ze

zbiorów

BUWr

interesowały

również

grupę

stażystów

zagranicznych,

odbywających szkolenia w ramach programu ERASMUS.
Gośćmi

indywidualnymi Biblioteki byli, m.in.: prof.

Wolfram Drews z Münster,

Roman Lavrentiev z Lwowa, Stephan Kaiser z Ratingen.
W ramach XV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w nawiązaniu do EURO
2012,

pracownicy

Biblioteki

przygotowali

przedwojennym Wrocławiu oraz

wystawę

planszową

Sport

w

dwie prelekcje z pokazem map i rękopisów:

Odkrywanie horyzontu geograficznego oraz Odkrywanie świata w rękopisach
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wystawa została zorganizowana w
oparciu o śląską prasę sportową, materiały dotyczące związków i organizacji oraz
przedwojenne opracowania na temat wrocławskich klubów sportowych zebrane w
zbiorach kolekcji śląskiej. Udokumentowano także najstarsze wzmianki (z XIII
wieku) dotyczące uprawiania sportu we Wrocławiu. Ekspozycję zamknęły plansze
poświęcone wielkiemu Świętu Sportu w 1938 r. Prezentacja kartograficzna na
podstawie map świata z różnych epok ilustrowała historię poszerzania horyzontu
geograficznego ludzkości od najstarszych wyobrażeń o kształcie Ziemi do wielkich
odkryć

geograficznych

i

narodziny

kartografii

nowożytnej.

Odkryciom

geograficznym poświęcona była również prelekcja z pokazem rękopisów BU. Mimo
doskonale przygotowanego pokazu w tej ostatniej imprezie zawiodła frekwencja na
skutek odwołania wcześnie dokonanej rezerwacji przez jedną z wrocławskich szkół.
Bibliotekę odwiedziło 157 osób (w 2011 r. - 203).
Społeczność akademicką UWr nadal informowano o problematyce i zbiorach
bibliotecznych poprzez Newsletter (redagowany przez zespół: Piotr Rossa, Ewa
Pitak) – przygotowano i rozesłano kolejne 10 numerów biuletynu oraz na łamach
Przeglądu Uniwersyteckiego. Jak co roku wydano też Kalendarz BUWr. – tym
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razem zaprojektowany przez pracowników Oddziału Przechowywania Zbiorów
(zaprezentowano wybrane obiekty ze zbiorów cymeliów XIX/XX –wiecznych), 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
internetowa 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 (182.458 zamówień na 180.586 wol.) obejmowały m. in.: weryfikację
protokołów,

aktualizację

pojawiającym

się

wewnętrznych

zagrożeniom

kartotek,

kontrolę

mikrobiologicznym,

i

zapobieganie

selekcję

księgozbioru,

napełnianie Bazy Dubletów, przemieszczanie zbiorów.
Zrealizowano bieżące protokoły braków bezwzględnych (294 pozycje) oraz
protokoły zmiany skierowania (413 wol.). Selekcja objęła księgozbiór skryptów
oraz wydawnictwa ciągłe gromadzone w kilku egzemplarzach (146 wol.)
Do Bazy Dubletów wprowadzono opisy dla dalszych 648 wol. (łącznie – 2.767 wol.)
W

związku

z

przekazaniem

przez

Kanclerza

UWr

części

pomieszczeń

magazynowych przy Pl. Solnym 12 miastu przemieszczono w ciągu pięciu miesięcy
600 (!) sygnatur czasopism (ok. 10.000 wol.) do pomieszczeń przy ul. Kuźniczej i
ustawiono je na regałach wg roczników w obrębie sygnatur.
W ramach prac związanych z realizacją projektów „Dziedzictwo Regionu i Europy”
oraz „Imago Silesiae Inferioris online” wytypowano do opracowania i digitalizacji 865
wol. Ponadto, w godzinach pozaetatowych, przeprowadzono skontrum czasopism
dawnej

Biblioteki

Miejskiej

wpisanych

do

tymczasowego

inwentarza

„M”.

Sprawdzono 1.107 numerów inwentarzowych w 7.194 wol. Zewidencjonowano
kolejnych 2.015 sygnatur (10.937 wol.) w inwentarzu „M”, który przekazano
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kierownikowi Oddziału Wydawnictw Ciągłych.
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 i sygnowanie nabytków, oraz
zabezpieczanie zbiorów fascykułami, i obwolutami i bibułkami niskokwasowymi. W
Oddziale Starych Druków uzupełniono ok. 3.900 brakujących pieczęci. W Oddziale
Zbiorów Kartograficznych kontynuowano układanie map składanych ( I.B i II.B) w
specjalnie

zamówionych

pudłach

introligatorskich

(ok.

5.000

sztuk)

oraz

zakończono układanie sekcyjnej mapy topograficznej Polski 1.10000 (łącznie
uporządkowano 3.974 egzemplarzy sygn. 11035-I.B) W obwoluty niskokwasowe
oprawiono 853 rękopisy i 40 starych druków. Intensywne prace porządkowe
kontynuowano w magazynie zbiorów śląskich. W fascykuły włożono ok. 250 wol.
czasopism, kilkadziesiąt pozycji złożonych w stosach w różnych kątach magazynu
włożono na półki, przestawiono ok. 500 wol. książek nowych formatu I, II i III
pozyskując miejsce na nowości, Uporządkowano ustawienie zbioru Wratislaviana
(ok.

10.000

wol),

porządkowano

w

specjalnie

introligatorskich mikroformy materiałów śląskich,

zamówionych

pudłach

kontynuowano porządkowanie

magazynowej kartotekę wypożyczeń, z której wycofano ok. 60 zakładek
rewersowych na pozycje, które były na półkach. Ponadto kontynuowano
porządkowanie zbioru druków ulotnych i weryfikację ewidencji Wratislavianów.
W

roku

sprawozdawczym

Samodzielna

Sekcja

Kontroli

Zbiorów

kontynuowała rozpoczęte skontra :
- w Oddziale Starych Druków – spisano kolejne 2.968 sygnatur; łącznie
sprawdzono 173.560 sygnatur,
- w kolekcji śląsko-łużyckiej (d. Gabinet Śląsko-Łużycki) - kontynuacja
skontrum z 2009 r. - sprawdzono 1.465 sygnatur czasopism (11.146 roczników –
wykryto 66 braków względnych),
- w Oddziale Gromadzenia Zbiorów – sprawdzono 879 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

skontrum obejmujące całość zbiorów tam przechowywanych. W ubiegłym roku
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skontrolowano kolejne 207.000 sygnatur wydawnictw zwartych, 4.038 sygnatur
czasopism. Stwierdzono brak

1.645 wol./jednostek, odnotowano

sygnatury

wydawnictw uszkodzonych (wyrwany materiał ilustracyjny – staloryty, grafiki, itp.)
Prowadzone

skontrum

wykazało

nieprawidłowości

w

prowadzeniu

ksiąg

inwentarzowych dla wydawnictw zwartych i ciągłych oraz różnice między stanem
faktycznym a zapisami w księgach inwentarzowych – tworzone są protokoły
poprawek i rozbieżności. Na podstawie protokołów nanoszone są zmiany w
księgach inwentarzowych.
W roku sprawozdawczym także inne oddziały Biblioteki, corocznym
zwyczajem,

przeprowadziły

własnych

skontra

Przechowywania Zbiorów przeprowadził

wyrywkowe

księgozbiorów.
skontrum

Oddział

wydawnictw

zwartych, czasopism i skryptów, w wyniku którego odnaleziono 116 książek
uznanych za braki i odnotowano 79 nowe braki. Czytelnia Zbiorów Specjalnych
skontrolowała w sierpniu 2012 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 1 nowy brak.

XIV. Zabezpieczanie zbiorów
W

2012 r. w ramach mikrofilmowania zabezpieczającego, dla potrzeb

Biblioteki i na zewnątrz, Pracownia Reprografii i Digitalizacji wykonała 164.781(w
2011 r.: 222.716) klatek mikrofilmów. Ponadto, wykonano 6.190,5 mb kopii diazo
oraz 60,5 mb kopii srebrowej, wywołano 7.980 mb mikrofilmów, wykonano 5.215
kopii kserograficznych oraz 14.693 skanów (głównie na potrzeby e-Czytelni). W
Sekcji Digitalizacji i Mediów Cyfrowych wykonano 14.779 skanów z mikroform,
17.983 skanów z oryginałów (w różnych rozdzielczościach) oraz 3.850 skanów w
ramach zleceń określonych digitalizacją na żądanie (digitalizacja całych dzieł na
zamówienie użytkowników). Ponadto,

fotografowano okładki zdigitalizowanych

książek –7.487 plików. Wykonano również 4.281 reprodukcji fotograficznych, a
podczas realizacji fotoreportaży podjęto 3.353 tematów zdjęciowych.
W 2011 r. do księgi zamówień Pracowni Reprografii i Digitalizacji wpisano
635 zleceń

(w 2011 r. odpowiednio 1.014 zleceń). Natomiast w ramach

zabezpieczania zbiorów własnych wpisano do księgi inwentarzowej mikrofilmów 25
jednostek (w 2011 r.: 39), w tym: 8 dla zbiorów śląskich d. Gabinetu Śląsko –
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Łużyckiego, 6 dla Oddziału Starych Druków, 11 dla Oddziału Zbiorów Muzycznych.
Działalność usługowa Pracowni przyniosła dochody w wysokości 65.798,67 PLN
(w 2011 r.: 89.217 PLN).

XV. Konserwacja zbiorów
W roku sprawozdawczym konserwacja zbiorów finansowana była ze środków
własnych Biblioteki.
W Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych oprawiono 3.525 wol. wydawnictw
zwartych, czasopism i gazet (w 2011 r. – 4.229 wol.) i wykonano 4.576 złoceń
wierszy i 12 ksiąg inwentarzowych. Poddano konserwacji i naprawie 1.100 wol.
książek, skryptów i gazet oraz 62 wol. cymeliów wymagających wysokich
umiejętności. Ponadto wykonano: pudełka dla Oddziału Przechowywania Zbiorów
(185 szt.), fascykuły do oprawy roczników czasopism (3.343 szt.) dla Oddziału
Wydawnictw Ciągłych.
Łączny koszt opraw i innych prac introligatorskich w 2012 r. wyniósł 223.938
PLN (w r. 2011 – 175.067 PLN). Koszt zużytych materiałów wyniósł 17.024 PLN a
koszt naprawy konserwacji urządzeń introligatorskich – 2.195 PLN.
W komorze gazowej, którą obsługuje pracownik Oddziału Przechowywania
Zbiorów, dezynfekowano materiały biblioteczne ze zbiorów ogólnych i specjalnych
BU, wydawnictwa Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych i Biblioteki Instytutu
Pedagogiki, wykonując 14 wsadów (14 m3).
W ramach prac konserwatorskich prowadzonych w Pracowni Konserwacji
Zbiorów Specjalnych poddano konserwacji 278 wol. (w 2011 r. – 361 wol.), 13 map.
982 fotografie, 235 grafik, 1 plakat, 1 pocztówkę, 952 passe-partout, 11 obwolut, 3
starodruczne kalendarze oraz 3 teki, 3 ramy i 2 pudła. Oprawiono 5 wol. wydruków
komputerowych i 4 księgi inwentarzowe. Sporządzono 2 opisy dokumentacji
konserwatorskiej. Wykonano 1.193

klatki analogowe i 287 cyfrowych zdjęć

dokumentacji fotograficznej oraz zarchiwizowano błony fotograficzne. Do wystaw
przygotowano 45 wol. Ponadto wykonano: 5 pudeł, 25 teczek, 589 fascykułów, 330
obwolut, 3 kieszonki oraz 1 passe-partout.. Powyższe prace zostały wycenione na
kwotę 210.934 PLN (w 2011 r. –188.465 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
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koszt zużytych materiałów w wysokości 3.138 PLN oraz koszt błon fotograficznych
oraz wywołania zdjęć do fotograficznej
wysokości 1.518 PLN.

dokumentacji

konserwatorskiej

w

Dokonano także zakupów materiałów niezbędnych w

pracach konserwatorskich na łączną kwotę 6.959 PLN.

XVI. Komputeryzacja
W roku 2012 wydatkowano na zakup sprzętu, naprawy i materiały
eksploatacyjne:
Nazwa

Ilość

Rozbudowa macierzy dyskowej serwera IBM
1
Zestawy komputerowe
2
Inne urządzenia (drukarki, monitory, pamięci, dyski,
switche)
Naprawa komputerów, drukarek (w tym zakup elementów
na wymianę)
Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, etykiety, taśmy)
RAZEM

Kwota brutto
PLN
21.697
7.447
6.427
4.648
16.492
56.711

Na koniec roku 2012 na stanie Biblioteki znajdowało się 1.187 pozycji
inwentarzowych, w tym 197 zestawów komputerowych (134 na Szajnochy, 63 na
Piasku) i 81 drukarek (53 na Szajnochy, 28 na Piasku). 14 pozycji inwentarzowych
zostało wyselekcjonowanych do likwidacji.
Pod koniec roku 2012 w Bibliotece działało 12 serwerów: serwer systemu
bibliotecznego Virtua, serwer WWW, serwer Biblioteki Cyfrowej w systemie dLibra,
serwer pocztowy, serwer proxy umożliwiający korzystanie pracownikom UWr. z
płatnych serwisów licencjonowanych elektronicznych zasobów informacyjnych
subskrybowanych przez Bibliotekę, serwer systemu Vectors iPortal (Chameleon)
wraz z systemem zapisów online, serwer plików z bazami danych zbiorów
specjalnych i Bazą Publikacji Pracowników UWr,

serwer zarządzający domeną

Windows, serwer obsługujący usługi terminalowe (między innymi dostarcza 20
klientów VIRTUI do Instytutu Informacji i Bibliotekoznawstwa, serwer obsługujący
macierz dyskową w Bibliotece na Piasku, serwer nowego systemu obsługi Bazy
Publikacji – Expertus oraz serwer baz tworzonych w wyniku realizacji projektów
W roku 2012 rozwijano wykorzystanie usługi powszechnej archiwizacji
PLATON do archiwizowania i backupów danych z serwerów BUWr. Pracowano nad
mechanizmem replikacji danych, wdrożono automatyczny backup danych.
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W 2012 r. zakupiono następujące oprogramowanie (z pominięciem wydatków na
VIRTUę):
Nazwa
Adobe Fireworks CS5 11
FineReader 11
Microsoft Office 2010
Przegląd i kontrola budynku na CD
Document Express Desktop 6.5
Opticamp
maintenance
01.01.2012-31.12.2012
cząstkowa - udział BUWr.)
Zoomify HTML5 Developer
VMWare vSphere Academic Subscription
Eset NOD32
RAZEM

(cena

Kwota
brutto PLN
724
733
2.631
525
178
768
207
161
1.034
6.961

Na utrzymanie systemu VIRTUA (VIRTUA – maintenance) wydatkowano kwotę
121.823 PLN. Ponadto, dokonano aktualizacji systemu VIRTUA do wersji
2011.2.18.8.
Wraz z aktualizacją systemu zainstalowano na stacjach roboczych w BUWr oraz w
bibliotekach specjalistycznych nowego klienta systemu 2011.2.18.8.2 (w sumie na
około 132 stanowiskach).
Klienty VIRTUi zainstalowane w bibliotekach specj. w 2012 r.
Biblioteka
Liczba klientów VIRTUi
Prawo
12
Chemia
5
Pedagogika
7
Psychologia
6
Nauki Społeczne
7
Historia
3
Bibliotekoznawstwo
1(w bibliotece) + 20 (w laboratorium)
Biologia
2
Archeologia
1
Filologia Polska
5
Informatyka/Matematyka
8
Geografia
3
Filologia Angielska
1
Filologia Słowiańska
1
Geologia
1
RAZEM
82

W roku sprawozdawczym z możliwości zapisów online do Biblioteki Uniwersyteckiej
i bibliotek specjalistycznych skorzystało 7.185 osób (w 2011 r. – 7.937).
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Poprzez Vectors iPortal złożono161.915 (170.799) zamówień; do wypożyczalni –
141.508 (155.518), do czytelni głównej – 18.975 (13.996), w zbiorach specjalnych –
1.432 (1.285). Poprzez katalogi zdigitalizowane złożono 2.871 rewersów: 1.603 –
poprzez katalog alfabetyczny wydawnictw zwartych, 534 – poprzez katalog
czasopism, 734 poprzez katalogi zbiorów specjalnych.
Z innych prac związanych z komputeryzacją należy wymienić:


wyeksportowanie z VIRTUi listy wydawców w związku z projektem
tworzenia rekordów khw dla nazw wydawnictw w bazie NUKAT;
grupowanie i sortowanie wydawców wg miejsca wydania i liczby publikacji
dla poszczególnych wydawców,



prace związane z aktualizacją systemu VIRTUA – testowanie, instalacja
oprogramowania oraz plików konfiguracyjnych, modyfikacja uprawnień,
usuwanie zgłoszonych nieprawidłowości,



rozbudowa macierzy dyskowej dla systemu VIRTUi, rekonfiguracja
systemu,



wykonanie programu upraszczającego i przyspieszającego zmianę
statusów w kliencie VIRTUi (wersja tekstowa),



wykonanie skryptu do generowania logów przypomnień o terminie zwrotu
książek,



aktualizacje systemu Drupal oraz jego komponentów i inne zmiany w
witrynie internetowej BUWr.

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


prace

nad

modyfikacją

formularzy

do

wprowadzania

publikacji

pracowników i doktorantów UWr.


tworzenie nowych kont do rejestracji publikacji.



wprowadzenie nowych jednostek w bazie publikacji i formularzach do
rejestracji publikacji.



wprowadzanie oznaczenia afiliacji w formularzach bazy publikacji
pracowników i doktorantów UWr. oraz w związku z tym opcji wydruku
publikacji afiliowanych oraz wyświetlania i wydruku statystyk dla publikacji
afiliowanych.
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umożliwienie linkowania wyszukiwarki czasopism punktowanych do
internetowej bazy publikacji.

Inwentarz Wydawnictw Zwartych


przygotowanie i wydruk ksiąg inwentarzowych.

Katalogi kartkowe:


wykonanie zdigitalizowanego katalogu fotografii (topograficznego) dla
Oddziału Zbiorów Graficznych z powiązanymi skanami fotografii



wykonanie programu do modyfikacji katalogu fotograficznego druków
XVI-XVIII wieku.

OCR katalogów zdigitalizowanych


wykonanie OCR około 360 skrzynek katalogu alfabetycznego BU
(zakończono na skrzynce 825), czyli około 350 tysięcy kart –
pozyskiwanie materiału do dalszej obróbki (w tym korekty).

Inwentarz Zbiorów Zdigitalizowanych (IZZ)
 prace nad połączeniem inwentarza płyt CD/DVD z IZZ.
 przygotowanie podręcznika użytkownika inwentarza.
Centralny Dziennik Korespondencji (CDK)


wdrożenie systemu.



szkolenie kierowników oddziałów z obsługi systemu.



dodanie funkcji sprawdzania publikacji w bazie „Gromadzenie”.



dodanie modułu wydruku PDF,



wykonanie dokumentacji systemu.

Baza „Gromadzenie”
 wdrażanie testowej bazy gromadzenia dla czasopism
 zmiany w module statystyk i raportów
 prace nad nową wersją systemu

Baza Polskich Norm
o konwersja kodowania na UTF8,
o przeładowanie całej bazy do nowej struktury danych.
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Ponadto wprowadzono zmiany i poprawki w inwentarzach komputerowych:
Oddziału Zbiorów Muzycznych, Oddziału Kartografii, Oddziału Rękopisów oraz w
Inwentarzu Pocztówek i Grafiki Oddziału Zbiorów Graficznych.
Z innych ważniejszych prac programistycznych należy wymienić:
eksport z baz MAK'a Oddziału Starych Druków rekordów zlokalizowanych w GSL i
utworzenie z tych rekordów nowej bazy dla potrzeb Oddziału Naukowej
Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego, tworzenie dodatkowych skryptów do
programu Zoomify dla Pracowni Reprografii i Digitalizacji oraz praca nad bazą
ułatwiającą zarządzanie badaniami lekarskimi pracowników BUWr.
XVII. Uwagi końcowe
Rok 2012 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 2012
I. Uwagi wstępne
W

roku

sprawozdawczym

w

uczelnianym

systemie

biblioteczno

–

informacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego funkcjonowały 34 biblioteki, w tym: 29
bibliotek 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.
W roku sprawozdawczym doszło do utworzenia Biblioteki Wydziału Nauk
Biologicznych na Uniwersytecie Wrocławskim (Zarządzeniem Rektora Nr 42/2012 z
dnia 10 maja 2012 r.). Biblioteka powstała z połączenia bibliotek Instytutu Biologii
Roślin, Genetyki i Mikrobiologii, Zoologicznego, Katedry Antropologii oraz Zakładu
Fizjologii Molekularnej Zwierząt.

II. Kadry
W roku sprawozdawczym w bibliotekach istniało 126 etatów i trzy ½ etatu (w
2011 r. 127 pełnych etatów i cztery ½ etatu). Przez Bibliotekę Uniwersytecką
opłacane były etaty Biblioteki Austriackiej, Centrum Brytyjskiego i Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego.
Kierownicy czterech bibliotek zgłaszają potrzebę zwiększenia ilości etatów,
w

tym:

Biblioteka

Instytutu

Studiów

Klasycznych,

Śródziemnomorskich

i Orientalnych o trzy etaty, Biblioteka Instytutu Psychologii o dwa etaty, o jeden etat:
Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej. Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii.
Spowodowane jest to koniecznością wydłużania czasu udostępniania zbiorów,
poszerzania działalności biblioteczno - bibliograficznej, przyspieszania prac
związanych z komputeryzacją lub przygotowaniem się do niej, uporządkowania
zaległych prac, przeprowadzania kontroli zbiorów w ustawowym terminie.
9 bibliotek prowadzi działalność z jednoosobową obsadą.
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Bez etatów bibliotecznych pozostają 4 biblioteki. Biblioteka Zakładu Klimatologii i
Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego oraz Biblioteka
Wydziału Nauk Biologicznych - Zakład Fizjologii Molekularnej Zwierząt prowadzone są przez pracowników naukowo-technicznych. Biblioteka Ogrodu
Botanicznego zatrudnia bibliotekarza na pracach zleconych, a Biblioteka Wydziału
Nauk Biologicznych - Biblioteka Antropologii zatrudnia pracownika naukowo technicznego na pół etatu.
Wyższe wykształcenie w bibliotekach specjalistycznych posiada większość
pracowników.

Wielu

pracowników

ukończone

ma

studia

podyplomowe

bibliotekarskie, wszyscy starsi bibliotekarze i kustosze odbyli praktyki zawodowe.
Wśród zatrudnionych jest 9 bibliotekarzy dyplomowanych i 8 pracowników z tytułem
doktora.
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 2011 roku - zwiększyła się kwota wydatkowana na zakup
wydawnictw zwartych, na zbiory specjalne, zakup mebli.
Natomiast zmniejszyła się suma wydanych pieniędzy na zakup wydawnictw
ciągłych,

usług

introligatorskie,

on-line,
zakup

kart

sprzętu

komputerowego,

katalogowych,

ekslibrisów,

programów,
kodów

kreskowych,

materiałów biurowych i materiałów do kserowania.
Na potrzeby bibliotek w roku sprawozdawczym wydano następujące kwoty:
Rodzaj wydatków

Wydatki [w zł]

Wydatki [w zł]

2011 r.

2012 r.

Różnica [w zł]

wydawnictwa zwarte

768.625

787.987

więcej o 19.362

wydawnictwa ciągłe

1.209.918

671.715

mniej o 538.203

zbiory specjalne

7.585

8.906

więcej o 1.321

usługi online*

824.536

701.975

mniej o 122.561

oprawy
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oprawa

93.503

52.524

mniej o 40.979

inne **

384.491

88.050

mniej o 296.441

komputery, programy

72.305

38.432

mniej o 33.873

meble

7.596

56.365

więcej o 48.769

* Konsorcja: Elseviera, Springera, EBSCOhost, JSTOR, SCI Ex., CA,

AChS, RSC, Nature

Chemistry, AIP/APS, System VIRTUA i in.
** karty katalogowe, ekslibrisy, kody kreskowe, materiały biurowe, materiały do kserowania,
transport, delegacje, itp.

Większość bibliotek sygnalizuje posiadanie zbyt małych funduszy na swoją
działalność i powiększanie zbiorów. Niewystarczające limity zakupów,
w stosunku

do

zapotrzebowania,

nie są

w stanie

sprostać

rosnącemu

niezadowoleniu studentów, zwłaszcza zaocznych, którzy mają szczególnie
utrudniony dostęp do literatury fachowej.

IV. Stan zbiorów
Księgozbiór opracowany w bibliotekach w 2012 roku liczył 1.636.620
jednostek

inwentarzowych,

w

tym:

wydawnictwa

zwarte

1.191.461

wol.,

wydawnictwa ciągłe 15.274 tytuły (376.110 woluminów), zbiory specjalne 62.244
jednostek inwentarzowych.
W porównaniu z rokiem 2011 do bibliotek wpłynęło więcej dzieł i woluminów
wydawnictw

zwartych,

woluminów

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 (2.093 wol. wydawnictw
zwartych, 149 tyt. 15.470 wol. czasopism, 2.736 jedn. inwentarzowych map i
atlasów), Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki - depozyt PAN (3.762 wol.
wydawnictw zwartych i 127 tyt. 433 wol. czasopism bieżących), Biblioteka Muzeum
Przyrodniczego - depozyt Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (7.002 wol.
czasopism).
W 2012 roku księgozbiór Biblioteki Wydziału Prawa przekroczył 219 tys.
jedn. inwentarzowych, w Bibliotece Instytutu Historycznego 147 tys., w Bibliotece
Instytutu Filologii Polskiej 137 tys. i w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych

46

przekroczył 121 tys. jedn. inwentarzowych.
W czterech 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.
Jak

sygnalizują

biblioteki

bardzo

zmniejsza

się

liczba

cennych

darów

przekazywanych przez towarzystwa naukowe, ambasady, rośnie liczba darczyńców
prywatnych i instytucjonalnych, którzy przekazują księgozbiory, nie zawsze
wartościowe.

Biblioteki

i

inne

instytucje

zagraniczne

selekcjonują

swoje

księgozbiory drukowane i wyselekcjonowane zbiory przekazują 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 7.908 wol.
wydawnictw zwartych i 2.379 wol. wydawnictw ciągłych (2011 odpowiednio 8.255
wol. wyd. zwartych i 2.626 wol. wyd. ciągłych).
Księgozbiór pochodzący z kupna liczył 11.137 wol. wydawnictw zwartych i
2.616 wol. wydawnictw ciągłych (odpowiednio w 2011 r. 11.593 wol. wydawnictw
zwartych i 2.813 wol. wydawnictw ciągłych).
Do zbiorów specjalnych przybyło 762 jednostki inwentarzowe. 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
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Oddziale Gromadzenia Biblioteki Uniwersyteckiej. Część bibliotek przejęła skrypty
wyselekcjonowane w Bibliotece Uniwer-syteckiej.
Dobrym rozwiązaniem jest Biblioteka Cyfrowa. Biblioteka Wydziału Prawa umieściła
już 1360 pozycji w Prawniczej i Ekonomicznej Bibliotece Cyfrowej. Od 2012 roku
własne kolekcje specjalistyczne w Bibliotece Cyfrowej posiadają także: Pedagogika,
Wydział Nauk Społecznych, Ogród Botaniczny i Psychologia.

VI. Opracowanie.
Biblioteka Uniwersytecka opracowała centralnie wydawnictwa zwarte
(bieżące nabytki) w 2012 roku dla 24 bibliotek specjalistycznych.
Centralne opracowanie obejmuje katalogowanie tradycyjne, pełne opracowanie
komputerowe.
Zgodnie z Komunikatem Rektora U.Wr. z dn.23.02 2010 r. od 1 marca 2010 r. przed
przekazaniem książek do opracowania w Bibliotece Uniwersyteckiej każda
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.
Pięć Bibliotek: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Chemii,
Wydziału Matematyki i Informatyki, Instytutu Pedagogiki 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. Cztery biblioteki opracowują swoje
zbiory przedmiotowo: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Chemii,
Wydziału Matematyki i Informatyki, Instytutu Pedagogiki. Wspólnie opracowały
przedmiotowo 1.232 dzieł w 1.248 wol.
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).
Nieopracowane zbiory zabezpieczone liczą łącznie 8.139 wol. wydawnictw
zwartych, 1.673 wol. czasopism i kilka tys. odbitek.
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Nieopracowane dary – 6.127 wol. wydawnictw zwartych
Komputerowe opracowanie zbiorów w przypadku bibliotek objętych
centralnym opracowaniem odbywa się w Bibliotece Uniwersyteckiej. Z roku na rok
rozszerza się współpraca i współudział bibliotek w zakresie tworzenia katalogu
komputerowego w systemie VIRTUA. W roku sprawozdawczym na szeroką skalę
Biblioteka

Uniwersytecka

kontynuuje

szkolenie

pracowników

bibliotek

specjalistycznych w opracowaniu komputerowym.
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 2012 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.
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

Wydawnictw

Zwartych

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 2.168 kart wydawnictw zwartych i 1.505 kart do katalogu czasopism.
Do katalogów własnych biblioteki włączyły łącznie kart 42.289.
Konieczne jest przeprowadzenie melioracji katalogów przez wszystkie
biblioteki, jednakże w obecnej sytuacji etatowej jest to trudne do zrealizowania.
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VIII. Udostępnianie
Zakłócenia

w

udostępnianiu

spowodowane

były

przeprowadzkami,

remontami bibliotek, pracami skontrowymi, zmniejszonym stanem obsady, absencją
pracowników. Liczba godzin otwarcia czytelń w bibliotekach wynosiła 1.415,5 w
tygodniu, a w wypożyczalniach 1.246 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.
Liczba odwiedzin w czytelniach wynosiła 241.280 (w 2011 r. 259.202)
Udostępniono w nich 652.796 jednostek inwentarzowych (w 2011 r. 825.391 jed.
inw.).
Księgozbiory podręczne w bibliotekach liczyły łącznie 72.768 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 1.403 miejsc (w 2011 r. 1.383 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 czytelników 49.383 (w 2011 r. 49.737).
W Bibliotece Wydziału Prawa, Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Społecznych,
Wydziału Matematyki i Informatyki, Instytutu Pedagogiki, Instytutu Psychologii,
Instytutu Historycznego i Filologii Polskiej funkcjonuje komputerowe wypożyczanie
wydawnictw zwartych. Inne biblioteki przygotowują się do komputerowego
udostępniania. Wypożyczono na zewnątrz 196.180 jednostek inwentarzowych (w
2011 r. - 204.710).
Biblioteki prowadzą również wypożyczenia międzybiblioteczne.
Do bibliotek krajowych wypożyczono 575 wol. w tym przez BU 297 wol. Do bibliotek
zagranicznych 23 wol. w tym przez BU 23 wol. Z bibliotek krajowych wypożyczono
525 wol. w tym przez BU 96 wol.
Dzięki możliwości samodzielnego prowadzenia wypożyczeń między-bibliotecznych
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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 686.438, do wypożyczalni – 251.439.
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
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, 2.534 pisemnych krajowych i 19 zagranicznych.
Pracownicy

bibliotek

pomagali

czytelnikom

przy

poszukiwaniach

bibliograficznych, informowali o aktualnie dostępnych bazach danych, a także o
sposobach korzystania z nowych baz dostępnych w Internecie.
Biblioteki nadsyłają informacje, a zwłaszcza uzupełniają wykazy czasopism, które
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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.
Większość bibliotek sporządza: wykazy nowości, wykazy zawartości
najbardziej poczytnych czasopism (np. Biblioteki: Wydziału Prawa, Filologii
Słowiańskiej, Niderlandystyczna, Biblioteka Instytutu Historycznego, Informacji
Naukowej

i

Bibliotekoznawstwa,

Fizyki,

Biotechnologii

i

Kulturoznawstwa),

bibliograficzne zestawienia publikacji pracowników wydziału lub instytutu (Biblioteki:
Wydziału Chemii, Nauk Biologicznych, Instytutu Historycznego), bibliografie prac
magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.
Biblioteki, które posiadają odpowiednie warunki lokalowe, prowadzą ekspozycję
nowości wydawniczych.
Dokumentację publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzą
bibliotekarze lub pracownicy wyznaczeni przez kierownika jednostki organizacyjnej.
Pracownicy

i

bibliotekarze

są

szkoleni

w Sekcji

Prac

Bibliograficzno

–

Dokumentacyjnych BU w wypełnianiu formularzy wpisowych online do Bazy
Publikacji

Pracowników

Uniwersytetu

Wrocławskiego.

Łącznie

biblioteki

wprowadziły do Bazy 3.896 opisów publikacji przez formularze on-line.

X. Komputeryzacja
Ogółem w bibliotekach jest 347 komputerów, w tym z dostępem do
internetu: dla pracowników – 147, a dla czytelników – 190.
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 mailowy, przesyłanie wiadomości i
informacji.
XI. Kontrola i selekcja księgozbiorów
Skontrum księgozbioru w bibliotekach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
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Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.10.2008 r. przeprowadza się
obowiązkowo co 10 lat, a w szczególnych przypadkach częściej.
Inwentaryzację księgozbioru w 2012 roku przeprowadziło 5 bibliotek: Fizyki, Nauk
Biologicznych, Nauk Społecznych, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
Wydziału Prawa. Łącznie były 403 wol. braków bezwzględnych.
Niektóre biblioteki nie przeprowadziły planowanej inwentaryzacji z powodu:
remontów, przemieszczania księgozbiorów, przeprowadzanych selekcji, zmian
personalnych i absencji chorobowej pracowników.
Selekcje księgozbiorów biblioteki przeprowadzają ze względu na brak
miejsca na nowe nabytki, przemieszczanie księgozbiorów do innych obiektów.
Selekcje obejmują materiały zaczytane, nieaktualne i nieprzydatne w procesie
naukowo-dydaktycznym w danej jednostce organizacyjnej.
W 2012 roku w bibliotekach specjalistycznych przeprowadzono selekcje
wydawnictw

zwartych

i

ciągłych.

Wyłączony

ze

zbiorów

księgozbiór

był

przekazywany: Bibliotece Uniwersyteckiej, innym bibliotekom, czytelnikom lub na
makulaturę.
W roku sprawozdawczym selekcję przeprowadziło 7 bibliotek. Łącznie
wyselekcjonowano 15.347 wol. wydawnictw zwartych i 459 wol. wydawnictw
ciągłych. Wielką selekcję księgozbioru przeprowadzały Biblioteki: Wydziału
Matematyki, Instytutu Pedagogiki, Filologii Angielskiej, Polskiej, Słowiańskiej
i Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.

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 17 bibliotek
wydało łącznie 52.524 PLN, mniej o 40.979 PLN w stosunku do roku 2011.
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XIII. Lokale, remonty, przeprowadzki
Łączna powierzchnia użytkowa w bibliotekach wynosiła 11.565,5 m2.
3 biblioteki nie mają samodzielnych pomieszczeń (Biblioteki: Instytutu
Studiów Klasycznych, Etnologii, Muzeum Przyrodniczego), 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.
XIV. Wyposażenie techniczne
W 2012 roku zwiększyła się liczba komputerów, kserografów, czytników
w bibliotekach w stosunku do 2011 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
2012 roku przeszkolonych zostało 19 pracowników. Szkolenia odbywały się w:
Oddziale Gromadzenia, Oddziale Opracowania Wydawnictw Zwartych i Oddziale
Opracowania Wydawnictw Ciągłych, Oddziale Udostępniania, Oddziale Informacji
Naukowej.
W 2012 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. Przeszkolona została 1 osoba. Nowo przyjętych
pracowników - biblioteki szkolą we własnym zakresie. Po zapoznaniu się z
działalnością

własnej

biblioteki

pracownicy

kierowani

są

do

Biblioteki

Uniwersyteckiej na tzw. szkolenie podstawowe i szkolenia specjalistyczne.
W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy bibliotek podejmują
lub kontynuują studia, studia podyplomowe i kursy językowe.
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XVI. Działalność dydaktyczna i naukowa
Pracownicy bibliotek aktywnie uczestniczyli w szkoleniu studentów I roku,
prowadząc ćwiczenia i wykłady z przysposobienia bibliotecznego. Przeszkolili 7.221
studentów w 171 grupach, poświęcając na szkolenie 253 godziny. Szkolenie
prowadziło 70 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
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych. Część bibliotek
przeprowadza szkolenie również dla tych studentów.
XVII. Publikacje, współpraca z innymi instytucjami, wystawy, konferencje
Publikacje. W 2012 roku zostało wydanych 39 publikacji pracowników bibliotek
specjalistycznych a 7 złożonych do druku.
Wykaz publikacji zawarty w Sprawozdaniu prezentuje łącznie wszystkie publikacje
pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i pracowników bibliotek specjalistycznych.
Współpraca

z

Uniwersytecką

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 2012 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 2012.
2. Zestawienie wystaw organizowanych lub współorganizowanych przez
Bibliotekę Uniwersytecką w 2012r.

3. Wykaz

konferencji,

seminariów

i

narad,

w

których

uczestniczyli

pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w 2012 r.
4. Zestawienia tabelaryczne dotyczące bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego
w 2012 r.:
-

dochodów i wydatków,

-

gromadzenia,

-

opracowania,

-

udostępniania zbiorów,

-

działalności bibliotek specjalistycznych.

5. Streszczenia sprawozdań bibliotek specjalistycznych.
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Wykaz publikacji pracowników bibliotek
Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2012
Publikacje naukowe
Monografie
SOBEL GRZEGORZ
Dzieje wrocławskiej gastronomii / Grzegorz Sobel. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie,
2012. - 412, [1] s., [32] s. tabl. kolor. : il.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)

Prace redakcyjne, redakcje tomu
KUBOCZ JUSTYNA (B. INSTYTUTU FILOLOGII GERMAŃSKIEJ)
Martwy tor : wiersze = Stillgelegte Gleise : Gedichte / Monika Taubitz ; red. Edward Białek,
Justyna Kubocz. - Wrocław : Quaestio ; Dresden : Neisse Verlag, 2012. - 101 s. : il. kolor. (Nowe książki z Niemiec = Neue Bücher aus Deutschland)1546. - Tekst w jęz. niem. i
równol. przekł. w jęz. pol.
(jęz. niemiecki, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)

GÓRNA BOŻENA, CZYREK JOANNA (BWPAIE, BWCH)
Biblioteki cyfrowe [Dokument elektroniczny] : organizacja - prawo - funcjonowanie : praca
zbiorowa / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja
Bibliotekarzy Wrocławskich, 2012. - 56, [2] s. - Bibliogr. przy rozdz. - Zasób elektroniczny
publiczny (otwarty) : http://www.dbc.wroc.pl/publication/20337. - . - Link zweryfikowano
18.01.2013. - Recenzent: dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz, prof. Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. - Materiały z konferencji naukowej "Biblioteki cyfrowe organizacja - prawo-funkcjonowanie" zorganizowanej przez Korporację Bibliotekarzy
Wrocławskich i Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu w dn. 16 listopada
2012 r.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)

PITAK EWA
Olsnographia oder Eigentliche Beschreibung des Oelßnischen Fürstenthums in NiederSchlesien [Dokument elektroniczny] / Johannes Sinapius ; red. i wstęp Lucyna Harc ; tł.
wstępu Dalia Żminkowska. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka : e-Wydawnictwo BUWr,
2012. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : il. - (e-Biblioteka Historyczna / red. tomu Ewa Pitak ;
4). - Tyt. z ekranu tyt. dzieła digitalizowanego - Format publikacji: PDF: 1.7 (Acrobat 8.x) Tekst gł. w jęz. niem (czcionka gotycka), wstęp w jęz. pol., niem. - Streszcz. w jęz. ang.,
czes.,
niem.,
pol.
Zasób
elektroniczny
publiczny
(otwarty):
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/37046. - . - Digitalizat i opracowanie krytyczne
pracy wydanej oryg. w dwóch tomach w latach 1706-1707. - Recenzja: dr hab. Leszek
Ziątkowski.
(jęz. niemiecki, wydawnictwo własne, praca recenzowana)
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CZERNIANIN WIKTOR (B. INSTYTUTU PSYCHOLOGII)
Literatura i terapia / Wiktor Czernianin, Halina Czernianin. - Wrocław : Sopot : Smak
Słowa, 2012. - 144 [2] s. - "Przegląd Biblioterapeutyczny". Monografia nr 1 / [red. nauk.
serii : Wita Szulc, Wiktor Czernianin). - Bibliogr. po rozdz.. - Recenzja wydawnicza: prof. dr
hab. Anna Aleksiewicz - Teksty wznowione
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

ŻMINKOWSKA DALIA (B. AUSTRIACKA)
Franz Kafka: Aporie asymilacji : rekonstrukcja tryptyku powieściowego / Bernd Neumann ;
tł. z jęz. niem. Sebastian Mrożek. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie
Wydawnictwo Oświatowe, 2012. - 274, [6] s., [11] k. tabl. : il. - (Seria: Biblioteka Austriacka
/ red. Edward Białek, Dalia Żminkowska ; t. 42)
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

Dwie emigracje : Bonifacy Miązek - poeta, krytyk i historyk literatury / Justyna Radłowska.
- Wrocław : Quaestio, 2012. - 302, [1] s. - (Biblioteka Austriacka / red. Edward Białek,
Dalia Żminkowska; t. 43). - Bibliogr. s. 283-294.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Von der Schockdramatugie zur bühnenwirksamen Sensibilität : Peter Turrinis ästhetische
Metamorphosen / Ewa Krupa. - Wrocław : Quaestio, 2012. - (Biblioteka Austriacka / red.
Edward Białek, Dalia Żminkowska; t. 44)
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Prześnione krajobrazy historii : rozprawy i szkice o twórczości Petera Handkego / red.
Edward Białek, Krzysztof Huszcza - Wrocław : Quaestio, 2012. - 303 s. - (Biblioteka
Austriacka / red. Edward Białek, Dalia Żminkowska ; 46) – Bibliogr.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Rozdziały w książkach - opracowania problemowe
BORYS ALICJA
"Album Amicorum" Johanna Reimanna (1544-1597) : najstarszy znany sztambuch w
zbiorach Bibioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Alicja Borys // W: Śląska Republika
Uczonych = Schlesische Gelehrtenrepublik = Slezská Vědecká Obec. Vol. 5 / red. Marek
Hałub, Anna Mańko-Matysiak. - Dresden : Neisse Verlag ; Wrocław : Oficyna Wydawnicza
ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. - S. 109-128. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. niem., czes. - Recenzenci : Prof.dr hab. Wojciech Kunicki (Wrocław), Prof. Dr.Dr.h.c.
Rudolf Lenz (Marburg), Prof. Dr. Wolfgang Schwarz (Leipzig).
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana)

BOSACKA MARIA (B. INSTYTUTU PEDAGOGIKI)
Edukacja informacyjna na uniwersytecie - pomiędzy ideałem a rzeczywistością :
bibliotekarski punkt widzenia / Maria Bosacka // W: Gdzie jesteś czytelniku? Rola biblioteki
w strategii i działalności uczelni wyższej : XXV Forum Sekcji Bibliotek Szkół Wyższych

58

Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich / pod red. Krzysztofa Zioło. - Gliwice : Wydawnictwo
Politechniki Śląskiej, 2012. - (Biuletyn Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej ; nr 2). - S. 917. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)

BOSACKA MARIA, INDEKA IZABELA (B.INSTYTUTU PEDAGOGIKI, B. INSTYTUTU
PSYCHOLOGII)
Tworzenie specjalistycznych kolekcji cyfrowych w ramach Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu
Wrocławskiego na przykładzie bibliotek cyfrowych w Instytutach Pedagogiki i Psychologii
UWr. / Maria Bosacka, Izabela Indeka // W: Biblioteki cyfrowe [Dokument elektroniczny] :
organizacja - prawo - funkcjonowanie : praca zbiorowa / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny
Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2012. - S. [45]-49. Bibliogr.
Zasób
elektroniczny
publiczny
(otwarty)
:
http://www.dbc.wroc.pl/publication/20337. - . - Link zweryfikowano 18.12.2012. Recenzent: dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie. - Materiały z konferencji naukowej "Biblioteki cyfrowe - organizacja - prawofunkcjonowanie" zorganizowanej przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich i
Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu w dn. 16 listopada 2012 r.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

CODOGNI-ŁAŃCUCKA DIANA
Obrazowa baza znaków własnościowych w Oddziale Zbiorów Graficznych Biblioteki
Uniwersytetu Wrocławskiego / Diana Codogni-Łańcucka // W: Dobra kultury w Sieci / pod
red. Elżbiety Herden, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej, Kseni Stanickiej-Brzezickiej. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - (Cyfrowe Spokania z Zabytkami ;
3) (Acta Universitatis Wratislaviensis. Książka, Dokument, Informacja). - S. 205-211. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Na s. przytyt.:"Publikacje Instytutu Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa" - Recenzent: Barbara Sosińska-Kalata.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

CZYREK JOANNA (BWCH)
e-czytanie w Polsce - rozważania o zaletach i wadach e-książek / Joanna Czyrek // W:
Biblioteki cyfrowe [Dokument elektroniczny] : organizacja - prawo - funkcjonowanie : praca
zbiorowa / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja
Bibliotekarzy Wrocławskich, 2012. - S. [9]-14. - Bibliogr. - Zasób elektroniczny publiczny
(otwarty) : http://www.dbc.wroc.pl/publication/20337. - . - Link zweryfikowano 18.01.2013. Recenzent: dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie. - Materiały z konferencji naukowej "Biblioteki cyfrowe - organizacja - prawofunkcjonowanie" zorganizowanej przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich i
Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu w dn. 16 listopada 2012 r.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

IŻYCKA URSZULA (B. INSTYTUTU FILOLOGII ROMAŃSKIEJ)
"Słowa słowa / cóż potrafią słowa?" - Jana Darowskiego przygody z językiem / Urszula
Iżycka // W: "Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń" : twórczość Jana Darowskiego :
studia i szkice / pod red. Zenona Ożoga i Jana Wolskiego. - Rzeszów : Wydawnictwo

59

Uniwersytetu Rzeszowskiego ; Biblioteka "Frazy", 2012. - S. 64-70. - Bibliogr. - Recenzent:
prof. UŁ Arkadiusz Morawiec
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

KUBOCZ JUSTYNA (B.INSTYTUTU FILOLOGII GERMAŃSKIEJ)
Monika Taubitz und Polen : Versuch einer Bestandsaufnahme / Justyna Kubocz // W:
Schlesien erlesen : Aufsätze zur Literatur des 18. bis 21. Jahrhunderts / hrsg von Edward
Białek und Jan Pacholski. - Dresden : Neisse Verlag, 2012. - S. 11-35. - Recenzent: prof.
Hubert Orłowski - Festschrift für Monika Taubitz zum 75. Geburtstag
(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana)

OSOWSKA ANNA
Przestrzeń społeczno-gospodarcza ziem polskich w świetle map okresu zaborów / Anna
Osowska // W: Dawne mapy jako źródła historyczne / [red. t. 3: Beata Konopska et al.]. Warszawa : Polskie Towarzystwo Geograficzne. Oddział Kartograficzny, 2012. - (Biblioteka
Polskiego Przeglądu Kartograficznego ; t. 3). - S. 75-90 : ryc., kolor. - Bibliogr. - Streszcz.
w jęz. ang. - Recenzent: prof. dr hab. Mieczysław Sirko.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

OSOWSKA ANNA, PRZYBYTEK DARIUSZ
Georeferencyjna aplikacja inwentarzowo-katalogowa jako przykład zastosowania metod
numerycznych w organizacji zbiorów kartograficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu / Anna Osowska, Dariusz Przybytek // W: Dobra kultury w Sieci / pod red.
Elżbiety Herden, Agnieszki Seidel-Grzesińskiej, Kseni Stanickiej-Brzezickiej. - Wrocław :
Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. - (Cyfrowe Spokania z Zabytkami ; 3) (Acta
Universitatis Wratislaviensis. Książka, Dokument, Informacja). - S. 213-221. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. - Na s. przytyt.:"Publikacje Instytutu Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa" - Recenzent: Barbara Sosińska-Kalata
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

PACHOLSKA HANNA
Zbiory regionalne w bibliotece cyfrowej na przykładzie Bałtyckiej Biblioteki Cyfrowej i
Wejherowskiej Biblioteki Cyfrowej / Hanna Pacholska // W: Biblioteki cyfrowe [Dokument
elektroniczny] : organizacja - prawo - funkcjonowanie : praca zbiorowa / pod red. Joanny
Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2012. S.
[51]-56.
Bibliogr.
Zasób
elektroniczny
publiczny
(otwarty)
:
http://www.dbc.wroc.pl/publication/20337. - . - Link zweryfikowano 18.01.2013. Recenzent: dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie. - Materiały z konferencji naukowej "Biblioteki cyfrowe - organizacja - prawofunkcjonowanie" zorganizowanej przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich i
Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu w dn. 16 listopada 2012 r.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja wielokrotna)

PANDURA MARIUSZ (BWNS)
Heterogeniczność bizantynizacji jako kategorii analitycznej bizantynistyki. I, Prolegomena /
Mariusz Pandura // W: Historicae viae : studia dedykowane Profesorowi Lechowi A.
Tyszkiewiczowi z okazji 55-lecia pracy naukowej / [red. nauk. Mateusz Goliński i Stanisław
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Rosik]. - Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2012. - (Scripta Historica Medievalia /
Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Zakład Historii Polski i Powszechnej do
końca XV wieku ; t.1). - S. 107-120. - Bibliogr. - Recenzenci: Marek Cetwiński, Roman
Czaja.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

PIOTROWICZ GRAŻYNA
Cyfrowa konwergencja bibliotek, archiwów i muzeów w erze informacji / Grażyna
Piotrowicz // W: Dobra kultury w Sieci / pod red. Elżbiety Herden, Agnieszki SeidelGrzesińskiej, Kseni Stanickiej-Brzezickiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 2012. - (Cyfrowe Spokania z Zabytkami ; 3) (Acta Universitatis
Wratislaviensis. Książka, Dokument, Informacja). - S. 23-39 : tab. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. ang. - Na s. przytyt.:"Publikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa" Recenzent: Barbara Sosińska-Kalata
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Die deutschsprachigen mittelalterlichen Handschriften der Universitätsbibliothek
Breslau/Wrocław (UBWr) / von Grażyna Piotrowicz // W: Manuscripta germanica :
Deutschsprachige Handschriften des Mittelalters in Bibliotheken und Archiven Osteuropas
/ Astrid Breith [et al.] (Hg.). - Stuttgart : S. Hirzel Verlag, 2012. - (Zeitschrift für Deutsches
Altertum und Deutsche Literatur, Beihefte ; Beiheft 15). - S. 37-49. - Streszcz. w jęz. pol.
(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne)

WOLAK ŁUKASZ (BIBLIOTEKA CSNIE)
Pierwsze trudne lata działalności : Zjednoczenie Polskich Uchodźców w Republice
Federalnej Niemiec w latach 1951-1954 / Łukasz Wolak // W: Zimowa szkoła historii
najnowszej 2012 : referaty / pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Wołka ; Instytut
Pamięci Narodowej ; Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Warszawa : IPN, 2012. - (Zimowa Szkoła Historii Najnowszej ; tom 1). - S. 141-153. Bibliogr.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)

Inne rozdziały (komunikaty, streszczenia, biogramy)
ŻMINKOWSKA DALIA (B. AUSTRIACKA)
"Die Olsnographie" von Johannes Sinapius / Lucyna Harc ; tł. Dalia Żminkowska // W:
Olsnographia oder Eigentliche Beschreibung des Oelßnischen Fürstenthums in NiederSchlesien [Dokument elektroniczny] / Johannes Sinapius ; red. i wstęp Lucyna Harc ; tł.
wstępu Dalia Żminkowska. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka ; e-Wydawnictwo BUWr,
2012. - (e-Biblioteka Historyczna ; 4). - S. 51-93. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty)
: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/37046. - . - Wersja w jęz. pol. pt.
"Olsnographia" Johannesa Sinapiusa znajduje się na s. 4-50 - Recenzja: dr hab. Leszek
Ziątkowski.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana)
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Artykuły problemowe
BOSACKA MARIA (B.INSTYTUTU PEDAGOGIKI)
Biblioteka akademicka jako organizacja ucząca i ucząca się / Maria Bosacka. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. // Bibliotheca Nostra : Śląski Kwartalnik Naukowy. - 2012, nr 1, s. 1017 - Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej i elektronicznej :Czasopismo dostępne
również
w
wersji
online
w
Śląskiej
Bilbiotece
Cyfrowej
:
http://www.bibliothecanostra.awf.katowice.plhttp://www.sbc.org.pl/publication/61385. - Link
zweryfikowano 21.11.2012. - Link zweryfikowany 22.11.2012
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
LUKJAN KAZIMIERA (B. WYDZIAŁU CHEMII)
Jubileusz 80-lecia urodzin Profesora Ignacego Z. Siemiona / Kazimiera Lukjan //
Wiadomości Chemiczne. - Vol. 66 (2012), s. 963-974
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

MICHNIEWICZ-WANIK KRYSTYNA (BWNS)
"Bibliotekarz dziedzinowy" czy nieformalny status stanowiskowy / Krystyna MichniewiczWanik. - Bibliogr. // Biuletyn EBIB. - 2012, nr 2, [10 s.] - Zasób elektroniczny publiczny
(otwarty): http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/129/129_wanik.pdf. (jęz. polski, wydawnictwo krajowe)

HOŁOWNIA RYSZARD (B. INSTYTUTU HISTORII SZTUKI)
Założony na skale : szwedzki wzór ewangelickiego kościoła Łaski w Jeleniej Górze /
Ryszard Hołownia. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Quart. - 2012, nr 2, s. 45-78 : il.
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana)

PRZYBYTEK DARIUSZ
Kiedy wrocławskie wodociągi korzystały z Odry? / Dariusz Przybytek // Pamięć i
Przyszłość. - 2012, nr 2, s. 33-38 : fot.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
SOBEL GRZEGORZ
Powódź z zupą w tle / Grzegorz Sobel // Pamięć i Przyszłość. - 2012, nr 2, s. 45-50 : fot.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)

"Proszę mi podać chleb i sos" - z tradycji stołu studentów dawnego Wrocławia / Grzegorz
Sobel // Pamięć i Przyszłość. - 2012, nr 3, s. 66-70
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
ZAWADZKA ALEKSANDRA
Publikacje doktorantów w analizie bibliometrycznej jednostki? : wstępne rozpoznanie
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problemu / Aleksandra Zawadzka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. // EBIB Elektroniczny
Biuletyn Bibliotekarzy [Dokument elektroniczny]. - 2012, nr 3, [8] s. - Zasób elektroniczny
publiczny
(otwarty)
:
http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/130/130_zawadzka.pdf. (jęz. polski, wydawnictwo krajowe)

Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)
CHOROŚ ALICJA (B. INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ)
Nowy użytkownik w bibliotece naukowej / Alicja Choroś. - Bibliogr. // Książka i Czytelnik. 2012, nr 3, s. 15-17
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)

Rok 2011 (uzupełnienia)
Prace zbiorowe
SOBEL GRZEGORZ
Smaki ziemi strzelińskiej / [red. Agnieszka Trojnacka ; część 1 - aut.: Grzegorz Sobel,
część 2 - pod red. Renaty Dobuckiej]. - Strzelin : Starostwo Powiatowe, cop. 2011. - 284,
[6] s. : il. (gł. kolor.). - Bibliogr. s. 163.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Rozdziały w książkach - opracowania problemowe
CZERNIANIN WIKTOR (B. INSTYTUTU PSYCHOLOGII)
O pojmowaniu wychowawczej roli sztuki w biblioterapii : na przykładzie rozważań
estetycznych Fryderyka Schillera i Herberta Spencera oraz książki "Poezja w wychowaniu"
Piotra Chmielowskiego / Wiktor Czernianin // W: Terapia w służbie sztuki : sztuka w służbie
terapii / red. nauk. Alicja Kuczyńska, Marcin Czub. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUTWrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2011. - S. 117-135. - Bibliogr. - Recenzja nauk. :
Prof. dr hab. Wita Szulc
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

OSOWSKA ANNA
Plany i widoki miast w kartograficznej kolekcji Machnizkych / Anna Osowska // W: Dawna
kartografia miast / pod red. Jerzego Ostrowskiego i Pawła E. Weszpińskiego. - Warszawa :
Wydawnictwa IHN PAN, 2011. - (Z Dziejów Kartografii ; t. 15). - S. 113-127. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz, prof. dr hab.
Mieczysław Sirko. - Pokłosie XXIII Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, która
odbyła się w dn. 24-26 września 2009 w Warszawie.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

PRZYBYTEK DARIUSZ
Projekt "Historyczno-topograficznego atlasu miast śląskich" / Wolfgang Kreft, Dariusz
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Przybytek, Grzegorz Strauchold // W: Dawna kartografia miast / pod red. Jerzego
Ostrowskiego i Pawła E. Weszpińskiego. - Warszawa : Wydawnictwa IHN PAN, 2011. - (Z
Dziejów Kartografii ; t. 15). - S. 465-473. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci:
prof. dr hab. Stanisław Alexandrowicz, prof. dr hab. Mieczysław Sirko. - Pokłosie XXIII
Ogólnopolskiej Konferencji Historyków Kartografii, która odbyła się w dn. 24-26 września
2009 w Warszawie.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
SOBEL GRZEGORZ
Z dziejów gastronomii Przedmieścia Mikołajskiego / Grzegorz Sobel // W: Przedmieście
Mikołajskie we Wrocławiu / [red. nauk. Halina Okólska]. - Wrocław : Muzeum Miejskie
Wrocławia : Wydawnictwo GAJT, 2011. - S. 186-194. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. 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)

Artykuły problemowe
DOMINO PAWEŁ
Galaktyka Edisona : estetyka wydawnicza płyt winylowych, kompaktowych i DVD / Paweł
Domino. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Bibliotheca Nostra : Śląski Kwartalnik
Naukowy. - 2011, nr 4, s. 91-114 : fot. - Czasopismo ukazuje się w wersji drukowanej i
elektronicznej :Czasopismo dostępne również w wersji online w Śląskiej Bibliotece
Cyfrowej:
http://www.bibliothecanostra.awf.katowice.plhttp://www.sbc.org.pl/publication/50638. - . Tom ma własny tytuł : Oblicza sztuki książki
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
JANOWIAK-JANIK, MONIKA (B. INSTYTUTU KULTUROZNAWSTWA)
„Mre Dewłeske gilawaw me" : muzyka i tożsamość Cyganów w ruchu zielonoświątkowym /
Monika Janowiak-Janik. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. romskim, ang. // Studia Romologica. Nr 4 (2011), s. 153-167
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)

JÓŹWIAK MONIKA
Muzea książki - tradycje i zadania / Monika Jóźwiak. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. //
Bibliotheca Nostra : Śląski Kwartalnik Naukowy. - 2011, nr 4, s. 85-90 : fot. - Czasopismo
ukazuje się w wersji drukowanej i elektronicznej :Czasopismo dostępne również w wersji
online w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej: http://www.bibliothecanostra.awf.katowice.pl/4-262011-oblicza-sztuki-ksiazki . - Tom ma własny tytuł : Oblicza sztuki książki
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

SZEMPLIŃSKA ANNA (B. INSTYTUTU PSYCHOLOGII)
Potencjał społeczny osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie życia we
wspólnotach międzynarodowej Fundacji L'Arche / Anna Szemplińska. - Bibliogr. - Streszcz.
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w jęz. pol., ang. // Pomost : biuletyn osób niepełnosprawnych - Dolny Śląsk. - 2011, nr 2, s.
12-22
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)

WINNICKA MAŁGORZATA (B. INSTYTUTU FILOLOGII POLSKIEJ)
Rozproszony księgozbiór Władysława Nehringa / Małgorzata Winnicka. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. niem. // Onomastica Slavogermanica. - [T.] 30 (2011), s. 155-166
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana)

Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)
OSOWSKA ANNA
Kartografia na XIV Dolnośląskim Festiwalu Nauki / Anna Osowska, Małgorzata Wieczorek
// Polski Przegląd Kartograficzny. - T. 43, nr 4 (2011), s. 428-429 : fot.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana)
Inne publikacje
CHAŁADAJ MARYLA (B. INSTYTUTU PEDAGOGIKI)
Słowo w plastyce / Maryla Chaładaj // Kurier UTW [Uniwersytetu Trzeciego Wieku]. - 2011,
nr 19, s. 23-24
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)

Wykaz publikacji pracowników bibliotek
Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2011
Publikacje inne
JUCHNIEWICZ TADEUSZ (BWPAiE)
Anna German naszą absolwentką / Tadeusz Juchniewicz. // Przegląd Uniwersytecki. 2012, nr 12, s. 41-42
Dni Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki na Uniwersytecie Wrocławskim / Tadeusz
Juchniewicz. // Przegląd Uniwersytecki. - 2012, nr 5, s. 8-10
Po raz szósty pomagamy dzieciom na Kresach / Tadeusz Juchniewicz. // Przegląd
Uniwersytecki. - 2012, nr 4, s. 21.
Z naukową wizytą w Rosji / Rafał Cieśla, Tadeusz Juchniewicz // Przegląd Uniwersytecki. -
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2012, nr 11 s. 28

LUKJAN KAZIMIERA (BWCh)
Gabinet Historii Chemii / Kazimiera Lukjan // Przegląd Uniwersytecki. - 2012, nr 9, s. 2326
Jubileusz 80-lecia urodzin Profesora Ignacego Siemiona / Kazimiera Lukjan // Przegląd
Uniwersytecki. - 2012, nr 9, s. 11-14
ŻMINKOWSKA DALIA (B. Austriacka)
Christoph Traxler – ein junger Virtuose aus Österreich in unserer Alma Mater / Dalia
Żminkowska// Akademisches Kaleidoskope. - 2012, nr 3, s. 26-27
Gustav Klimt – Wegbereiter der Moderne : Wanderausstellung zum 150. Geburtstag /
Dalia Żminkowska// Akademisches Kaleidoskope. - 2012, nr 3, s. 22-24
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Zestawienie wystaw zorganizowanych lub współorganizowanych
przez Bibliotekę Uniwersytecką w 2012 r.
18.0530.05.2012
24.0930.10.2012
(DFN)
24.09.2012
(DFN)
25.09.2012
(DFN)

Antoni Knot – między Lwowem a Wrocławiem” (Oddział Informacji
Naukowej)
„Sport w przedwojennym Wrocławiu” (Oddział Informacji Naukowej)
„Odkrywanie świata” w rękopisach Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu (Oddział Rękopisów)
„Odkrywanie
horyzontu
Kartograficznych)

geograficznego”

(Oddział

Zbiorów

Wystawy, na które wypożyczano zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w 2012
14.11.201131.12.2013

Tysiąc lat Wrocławia (Muzeum Miejskie Wrocławia)
przedłużenie wypożyczenia

14.11.201131.10.2012
29.01.201105.08.2012

Uniwersytet Wrocławski 1811 – 2011
(Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego)
przedłużenie wypożyczenia
300
x
Friedrich.
Preußens
König
(Oberschlesisches Landesmuseum, Ratingen)

19.03.201218.05.2012

Meteoryty – przybysze z kosmosu (Muzeum Dawnego Kupiectwa
w Świdnicy)

07.09.201214.10.2012

Przez wrocławskich ulic sto… (Muzeum Miejskie Wrocławia)

05.10.201225.01.2013

Wokół maltańskiego
Warszawy)

krzyża

(Muzeum

und

Schlesien

Historyczne

m.st.

67

Wykaz konferencji, seminariów i narad, w których uczestniczyli
pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w 2012 r.
11.01.2012

Biblioteki cyfrowe – systemy zarządzania, obsługi oraz kryteria
oceny – Warszawa (G. Piotrowicz, referat)

17.01.2012

Koncepcja elektroniczna Atlasu Historii Śląsk – Wrocław (D.
Przybytek)

19.03.2012

Zastosowanie metod fizykochemicznych fizykochemicznych
obszarze interdyscyplinarnych badań dziedzictwa kulturowego –
Wrocław (D. Chmielarz, K. Łabuz, E. Pitak, G. Piotrowicz)

28-30.03.2012

XXI Szkoła Kartograficzna – Wrocław (A. Osowska)

3.04.2012

14.04.2012

Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii z cyklu
O historii Wrocławia i Śląska inaczej, Wrocław (I. Bińkowska,
referat)
VII Wrocławski Konkurs Historyczny - Wrocław (D. Przybytek)

16-17.04.2012

Praktyczne wykorzystanie modułu gromadzenia w systemie VTLS
VIRTUi – Gdańsk (M. Jóźwiak)

19.04.2012

Spotkanie
robocze
nt.
dokumentów
elektronicznych
i
współwydanych na różnych nośnikach – Warszawa (M. Jóźwiak)

23-24.04.2012

Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą –
Kielce (A. Żurek, J. Pawliniak, referat)

24.04.2012

Publiczna
prezentacja
nowego
tomu
Historycznegogeograficznego atlasu miast śląskich – Wrocław, (D. Przybytek)

26-27.04.2012

Cyfryzacja w instytucjach kultury i jednostkach samorządu
terytorialnego – Wrocław (T. Kalota, ref. M. Szala, ref., J.
Katarzyński, Z.Ważna - Pośnik, P. Rękar

10-12.05.2012

Przestrzeń klasztoru- przestrzeń kultury – Warszawa (A. Żurek,
referat

11.05.2012

Spotkanie Naukowe Polskiego Towarzystwa Heraldycznego,
Warszawa (A.Żurek, referat)

17.05.2012

Spotkanie Naukowe Polskiego Towarzystwa Heraldycznego,
Poznań (A.Żurek, referat)

22-24.05.2012

INFORUM 2012:18. Konference o profesionálnich informačnich
zdroijch – Praga (A. Żurek, J. Pawliniak, referat)
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23-24.05.2012

Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT – Toruń
(M. Jóźwiak, E. Grabarska)

30.05.2012

VI Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia –
Warszawa (B. Krzywicka)

03.07.2012

Spotkanie zespołu ekspertów ds. odwzorowań cyfrowych
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków –
Kraków (M. Szala, T. Kalota)

23-26.08.2012

IV Światowy Zjazd Polonii i Polaków- Warszawa (D. Przybytek)

04.09.2012

Konferencja jubileuszowa z okazji 10-lecia NUKAT (M. Jóźwiak,
G. Piotrowicz)

05-06.09.2012

VI Zjazd Archiwistów Polskich. Warsztaty: Digitalizacja w praktyce
(T. Kalota, ref., J. Katarzyński, M. Szala, P. Rękar, Z. WażnaPośnik)

05-07.09.2012

29. Annual VTLS EMEA Users’ Group Meeting (M. Jóźwiak,
prezentacja, J. Jóźwiak, G. Piotrowicz, K. Wysokiński)

12-15.09.2012

26 Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii (A. Osowska,
referat)
Spotkanie zespołu ekspertów ds. odwzorowań cyfrowych
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków –
Gdańsk (M. Szala, T. Kalota)

14.09.2012

19 – 20.09.2012

Zagarnięte – ukryte – poszukiwane – odzyskane - Warszawa (A.
Żurek, referat)

05.10.2012

V Spotkania Dolnośląskie –Wrocław (D. Przybytek, referat)

22.10.2012

Spotkanie zespołu ekspertów ds. odwzorowań cyfrowych
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków –
Warszawa (M. Szala)

16.11.2012

Biblioteki cyfrowe – organizacja – prawo – funkcjonowanie –
Wrocław (E. Grabarska, współorganizacja i prowadzenie)

19-20.11.2012

V Konferencja z cyklu „Cyfrowe spotkania z zabytkami“.
Reprodukcja cyfrowa zabytku – metody, wiarygodność, trwałość
(A.Żurek, ref., T. Kalota, M. Szala)

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)
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30.11.2012

Spotkanie zespołu ekspertów ds. odwzorowań cyfrowych
Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków –
Kraków (M. Szala)

4.12.2012

Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii z cyklu
O historii Wrocławia i Śląska inaczej (G. Sobel, referat)

5-7.12.2012

Książka – Dokument – Informacja – Kulturowa tożsamość książki
– Wrocław (L. Biały, referat, A. Jabłońska, referat)

14.12.2012

Spotkania Naukowe Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego –
Wrocław (L. Biały, referat)
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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

2011
biblioteczne,

2012

151.030 146.755

Wpływy z Pracowni Reprograficznej

37.476

42.628

Wpływy dewizowe z kwerend

51.739

23.169

Inne wpływy: z wynajmu lokali, druku kodów

95.290 125.515

Razem

335.535 338.067

Środki przyznane przez MNiSW w ramach projektów na 2012 r.
Projekty badawczo-rozwojowe

Kwota [w PLN]

Projekt b-r Śląskie Archiwum Ikonograficzne

0

Projekt b-r Interaktywna multimedialna bibliografia Śląska

0

Projekt Ornamenta Poloniae Mediaevalia

0

Razem

0

Rozliczone dofinansowanie ze środków UE w 2012r.
Projekty w ramach RPO WD

Kwota [w PLN]

Projekt Dziedzictwo Regionu i Europy

160.441

Projekt Imago Silesiae Inferioris online

94.086

Razem

254.527

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]
Miejsce

2011

w Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych

2012

175.067 223.938

w Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych 188.465 210.934
biblioteki specjalistyczne
Razem

93.503

52.524

457.035 487.396

Wartość wydawnictw otrzymanych ze wszystkich źródeł wpływów [w PLN]
2011
Wydawnictwa
zwarte

1.215.109

2012

Uwagi

2.397.0621)

+97%

biblioteka główna
biblioteki specjalist.

768.625

787.987

+ 2.5%

wydawnictwa

biblioteka główna

439.864

290.572

-151%

ciągłe

biblioteki specjalist.

1.209.918

671.715

- 45%

535.740

30.150

-1.676%

7.585

8.906

+ 17

zbiory specjalne

Razem

biblioteka główna
biblioteki specjalist.

2)

+24%

1.468.608

- 26%

biblioteka główna

2.190.713 2.717.784

biblioteki specjalist.

1.986.128

Ogółem

4.176.841 4.186.392

+0,2%

1) w tym: dar z Instytutu Historycznego UWr o wartości 643.735 PLN, i tzw. zbiory odnalezione , którym nadano
akcesję, o wartości 274.768 PLN
2)

W r. 2012 z budżetu BUWr wydatkowano 444.871 PLN (w 2011 r. – 460.521 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

2011

2012

zakup materiałów do konserwacji zbiorów

14.105

21.420

zakup materiałów fotochemicznych

33.532

5.935

druki, papier i materiały biurowe

54.757

49.504

drobny sprzęt, materiały i usługi

230.615

213.260

opłaty pocztowe

86.172*

65.816*

opłaty za telefony

22.842*

20.724*

19.027

14.515

330.994*

304.490*

82.657

57.887

transport
sprzątanie
remonty
media + energia

638.789* 1.361.423*

koszt dyżurów w niedziele w czytelni
ogólnej

16.500

13.500**

9.602

12.747

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

1.539.593 2.141.222

*za okres: styczeń-listopad 2012
** za okres: styczeń-październik 2012

Zakup sprzętu, urządzeń i oprogramowania [w PLN]
2011
Bibl. gł. Bibl. sp.
meble
programy i sprzęt komputerowy
szkolenie komputerowe
sprzęt do mikrofilmowania
sprzęt i urządzenia
inne
koszt
utrzymania
systemu
VIRTUA
Razem

2012
Bibl. gł.
Bibl. sp.

8.417
81.624
--24.974
3.070
110.298

7.569
72.305
---384.491
34.833

5.164
56.950
-26.999
27.631
-121.823

56.365
38.432
---88.050
23.105

228.383

499.225

238.567

205.952
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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

*Jesienią 2012 r. zostało wznowione zamówienie publiczne na macierze i serwery i wyłoniono dostawcę.
Sprzęt zostanie zainstalowany w I kwartale 2013 r.

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

Stan zbiorów w woluminach

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

Stan zbiorów na koniec roku 2012
2011
Przybyło
Ubyło
Wydawnictwa zwarte
1.255.868
26.480
787
1.189.608
19.045
17.193
Wydawnictwa ciągłe
370.448
4.591
22
371.504
5.169
563
Zbiory specjalne
306.415
4.0491)
-42.402
26
-61.802
945
503
Zbiory zabezpieczone
189.361
1.219
128.1471)
-613
28.038
-8.787

2012
1.281.561
1.191.460
375.017
376.110
310.464
42.428
62.244
188.142
127.5342)
19.251

2.292.641
1.650.952

35.146
25.159

2.641
27.046

2.325.146
1.649.065

3.943.593

60.305

29.687

3.974.211

1) Nabytki i materiały ze zbiorów zabezpieczonych
2)
Są to zbiory spisane w księgach prymarnych lub policzone w:
Oddziale Starych Druków 48.376 wol./jedn.; Oddziale Zb. Kartograficznych 1.605 wol./jedn.
Oddziale Zb. Muzycznych 9.310 wol./jedn.; Oddziale Zb. Graficznych 11.828 wol./jedn.
Kolekcja Śląsko-Łużycka 56.415 wol./jedn.; RAZEM:
127.534 wol./jedn.
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Czasopisma bieżące otrzymywane
2011
2012
Tytułów
wol. Tytułów
wol.
2.499
5.380
2.613
5.101

Biblioteka
Uniwersytecka
Biblioteki
specjalistyczne
Razem

2.309

5.797

2.294

5.169

4.808

11.177

4.907

10.270

Gromadzenie zbiorów
Wydawnictwa zwarte
Zarejestrowano w
bibliotece głównej wol.
Źródło wpływu
Egzemplarz
obowiązkowy
Kupno krajowe

2011
28.070

2012
27.310

5.689

5.341

Przekazano do opracowania
wol.
dla bibl. głównej
2012
2011
17.904
16.300
5.715

dla bibl. specj.
2012
2011
1.169
1.046

5.349

-----

Kupno
zagraniczne
Dary krajowe
Dary
zagraniczne
Wymiana
krajowa
Wymiana
zagraniczna
Razem

110

172

114

165

5

2

3.580
183

4.537
239

3.765
104

2.987
147

50
11

33
52

120

114

525

438

247

158

617

428

38.369

38.141

1.482

1.291

28.127

25.386

Wydawnictwa ciągłe

Źródło wpływu

Zarejestrowano w
bibliotece głównej
tytułów
2011

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

2012

Przekazano do opracowania
tytułów
w bibl. głównej
2012
2011

do bibl. specj.
2012
2011

5.383

5.020

2.145

2.659

668

420

35
35
492
76
31
230
6.282

14
32
449
98
31
125
5.769

16
8
55
76
31
129
2.460

14
9
53
93
20
71
2.919

--437
--101
1.206

--396
5
14
54
889
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Opracowanie zbiorów
Wydawnictwa zwarte, dokumenty nieksiążkowe (DN)
Skatalogowano
2011
dla bibl. centralnie w bibl.
głównej
dla
specj.
bibl.specj.
24.125
9.023 13.560
33.148
13.560
1.907
--82
--

Nowe
zabezp.
DN
Razem
Ogółem
1)

35.055
13.560
48.615 + 82 DN

jedn.

Wol.
Wol.
Wol.

2012
dla bibl. centralnie w bibl.
głównej
dla
specj.
bibl.specj.
25.615
7.222 14.5101)
32.837
14.510
720
--18
207
-33.557
14.5101)
48.067 + 225 DN

Wol.
Wol.

w tym 1.151 wol. przekatalogowanych

Wpisano do inwentarza

Zbiory
nowe
Zbiory
zabezp.
Razem
Ogółem

2011
dla
centralnie
biblioteki
dla
głównej bibl.specj.
.
24.125
--

w bibl.
specj.

20.103 Wol.

24.900

Wol.

1.580

2.406
26.531
46.634

jedn.

2012
dla
centralnie
biblioteki
dla
głównej bibl.specj.

20.103 Wol.
Wol.

w bibl.
specj.

--

19.045

--

--

26.480
45.525

19.045

Wydawnictwa ciągłe
Wpisano do inwentarzy
2012

2011
w

w

b.

bibl.gł. spec.

Razem
1)

Skatalogowano

w

2012

2011

w b.spec.

w

bibl.gł.

w

w bibl.gł.

w b.spec.

bibl.gł. b.spec.

2.487

2.309

2.315

2.294

tyt.

2.499 2.442

2.613

2.3071)

5.356

5.797

4.531

5.169

wol.

5.380 6.006

5.101

5.1502)

4.796

4.609

Tyt.

4.941

4.920

11.153

9.700

Wol

11.386

10.251

w tym 43 tytuły przekatalogowano

2)

w tym 119 wol. przekatalogowano
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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

2011

9.937

2012
2011

15.068
195

2012
2011

1.050
863

2012
2011

5.507
13.156

2012
2011

18.372
2.963

2012

1414

Włączanie kart do katalogów

Oddz. Informacji
Naukowej

2011
7.769

2012
1.531

Oddz.
Wydaw.
Zwartych

Oddz. Wydaw.
Ciągłych

Zbiory
specjalne

2012

2011

2012

2011

3.537 2.463

448

340

1.853

2011

2012
922

Biblioteki
specjalistyczne

2011

2012

44.310

42.289

Razem

2011
57.917

2012
47.545
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Zbiory specjalne
Wpływ w wol/jedn

Jednostka

Stan zbiorów na dzień 31.12.2012 wol/jedn

2012

2011

2011

Oprac.

Nieoprac

Razem

59

115

229.030

180.769

48.376

229.145

2

1

12.588

12.589

-

12.589

Oddz.Zb.Graficznych

574

1.965

63.501

53.638

11.828

65.466

Oddz.Zb.Kartograf.

525

585

16.772

15.752

1.605

17.357

Oddz.Zb.Muzycznych

573

233

47.394

38.317

9.310

47.627

-

-

9.399

9.399

-

9.399

1.733

2.899

378.684

310.464

71.119

381.583

39

25

42.402

42.427

-

42427

1.772

2.924

421.086

352.891

71.119

424.010

Oddz.Starych Druków
Oddz.Rękopisów

„Wratislaviana”
Razem
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.

Udostępnianie zbiorów
Udostępnianie

liczba miejsc

w czytelniach

2011

2012

udostępniono wol./jedn.

liczba odwiedzin
2011

2012

2011

2012

Czytelnia główna

168

168

33.132

31.643

165.356

153.539

Czytelnia czas. bieżących

24

24

2.249

2.411

46.355

41.109

Czytelnia Zb. Specjalnych

35

35

5.322

5.079

33.490

35.334

Oddział Inf. Naukowej

10

10

1.697

1.794

238

204

Oddział Starych Druków

--

--

301

--

975

--

Oddział Rękopisów

--

--

198

--

848

--

Oddział Zb. Graficznych

--

--

313

--

16.201

---

Oddział Zb. Muzycznych

--

----

302

--

1.613

--

Oddz. Zb. Kartograficznych

--

--

222

--

428

--

Razem Bibl. Uniwersytecka

237

237

43.736

40.927

265.504

Razem bibl. specjalistyczne

1.383

1.403

259.202

241.280

825.391

652.796

1.620

1640

302.938

282.207

1.090.895

882.982

Ogółem

230.186

* udostępnianie zbiorów specjalnych w wydzielonych czytelniach oddziałów zbiorów specjalnych
zakończono w lipcu 2011 r.
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Udostępnianie zbiorów w oddziałach zbiorów specjalnych
– pokazy dydaktyczne i konsultacje
Udostępnianie
w oddziałach

udostępniono wol./jedn.

liczba odwiedzin
2012

2011*

2012

2011*

Oddział Starych Druków

-

338

-

67

Oddział Rękopisów

-

187

-

238

Oddział Zb. Graficznych

-

314

-

6.770

Oddział Zb. Muzycznych

-

195

-

342

Oddz. Zb. Kartograficznych

-

237

-

506

Razem

-

-

*dane za rok 2011 w tabeli – Udostępnianie zbiorów

Wypożyczenia miejscowe

Liczba wypożyczeń
[wol.]
2012
2012
2011
13.635 195.942
159.076
49.383 204.710
196.180
63.018 400.652
355.256

Liczba czytelników

Biblioteka główna
Bibl. specjalist.
Razem

2011
12.750
49.737
62.487

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczenia
w wol.
Biblioteka główna
Biblioteki
specjalistyczne
Razem

Krajowe
Zagraniczne
z biblioteki
do biblioteki
z biblioteki do biblioteki
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
2.229 1.747
316 222 147
70
481 258
376
525
739 739
39 -6
23
2.605 2.272 1.055

961

186

70

487

281
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Realizacja zamówień w Oddziale Magazynów
Złożono rewersów

Dla jednostek

2012

2011
Czytelnia główna
Wypożyczalnia

Udostępniono

% realizacji

woluminów

negatywnych

2012

2011

2012

2011

43.210

36.959

104.917

93.475

10%

8,6%

160.602

143.188

157.023

125.955

2,3%

2,8%

2.046

2.067

1.938

1.575

4,26%

1,9%

9,3%
3,6%

9,5%
4,0%

miejscowa
Wypożyczalnia
międzybiblioteczna
Biblioteki specjalist.

1.135.954 937.8771)

1.030.101

Razem

1.341.812 1.120.091

1.293.979

1)
2)

848.9762)
1.069.981

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

Kwerendy pisemne

Krajowe

Zagraniczne

2011 2012 2011 2012

Razem
2011

2012

Oddział Starych Druków

50

47

48

49

98

96

Oddział Rękopisów

64

87

186

132

250

219

Oddział Zbiorów Graficznych

72

56

9

8

81

64

Oddział Zbiorów

20

22

4

9

24

31

Oddział Zbiorów Muzycznych

13

12

36

45

49

57

Oddział Informacji Naukowej

182

102

104

97

286

199

Biblioteki specjalistyczne

2.550 2.534

27

19

2.577

2.553

Razem

2.951 2.860

414

359

3.365

3.219

Kartograficznych
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Księgozbiory w bibliotekach specjalistycznych
Wielkość księgozbioru
Biblioteka
Lp.

(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)

zbiory
ogółem

(stan na koniec roku 2012)
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

26603
Informacji Naukowej
Filologii Angielskiej
38038
Filologii Germańskiej
74629
30886
Studiów Klasycznych
Filologii Polskiej
137664
Filologii Romańskiej
40409
76033
Filologii Słowiańskiej
Dziennikarstwa
5253
19318
Niderlandystyczna
21632
Astronomicznego
50020
Chemii
Fizyki
37140
Matematyki i Inform.
82857
Historycznego
147138
53593
Historii Sztuki
Pedagogiki
35765
Psychologii
25553
Archeologii
17071
18524
Etnologii
Kulturozn.i Muzykologii 19899
7542
Biotechnologii
Nauk Biologicznych
77568
Geogr. i Rozwoju Reg. 51483
Klimatologii i Ochrony At. 17169
Nauk Geologicznych
59807
Muzeum Przyrod.
11171
6346
Ogrodu Botanicznego
Nauk Społecznych
121496
Prawa, Administracji
219565
12598
Austriacka
Centrum Brytyjskie
24891
16223
Studium Jęz. Obcych
8504
CSNiE im.W.Brandta
PTL im.Czekanowskiego 44232
Razem Bibl. Spec.
1636620

17658
36412
60040
25117
124817
37246
60513
4794
12477
5451
28752
24589
51345
107002
29436
34723
21678
10930
13063
16135
5484
53060
21993
7092
41579
6375
4288
96802
157655
9232
21628
14355
7325
22415
1191461

wydaw.ciągłe zb.spec.
tytuły
ogółem
338
125
370
36
771
95
366
13
200
129
209
264
649
1618
387
156
136
498
331
181
92
1224
390
307
357
281
88
1316
1731
91
4
34
46
2441
15274

wol.

Wpływy 2012
Opracowanie
komputerowe*
wydaw. zwarte [wol.]
oprac. centr.
oprac. własne

jedn. rek.bibl./
inwent. khw**
5120 3525
175
0
2427 979
104
13860 345
5136 101
396
1180
11754 743
500
2599 14
15186 217
189
269
225
0
5716 392
475
10457 5566
0
20774 158
0
361
12532 0
0
33933 672
0
34509 3261
7470 16244
249
358
3291 200
727
2961 100
340
5533 5
4817 412
204
410
1544 1670
2178 0
52
507
24542 93
0
13852 15120
21
7741 2294
63
17418 699
55
4596 36
1296 658
116
631
22599 416
0
56913 951
2929 124
278
0
125
3141
528
2995
248
784
61
0
20765 1052
0
376110 62244
7908

rek.
egz.

rek. bibl./
khw/

rek.
egz.

177
0
19
0
560*** 0
104
0
0
203
0
0
1347
0
1673
473
0
0
170
0
112
276
0
0
343
0
0
0
0
0
0
1528 1700
361
0
0
0
1207 565
0
1050**** 2898
262
0
0
325
577 1497
667
0
279
0
0
430
206
0
0
561
0
0
56
0
0
277
0
0
0
548 1103
19
0
0
79
0
0
50
0
0
112
0
0
517
0
2581
0
5611 5461
234
0
0
0
0
0
529
0
0
0
383 383
0
250 250
7348 11995 18951

* W Bibliotece Uniwersyteckiej dla bibliotek specjalistycznych opracowano także 312 dokumentów
elektronicznych
** Dla bibliotek specjalistycznych przygotowano 1502 rekordy khw
*** rekordy bibliograficzne skopiowane i zmodyfikowane
**** rekordy bibliograficzne skopiowane
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Opracowanie tradycyjne w bibliotekach specjalistycznych

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

Biblioteka

(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)
Informacji Naukowej
Filologii Angielskiej
Filologii Germańskiej
Studiów Klasycznych
Filologii Polskiej
Filologii Romańskiej
Filologii Słowiańskiej
Dziennikarstwa
Niderlandystyczna
Astronomicznego
Chemii
Fizyki
Matematyki i Inform.
Historycznego
Historii Sztuki
Pedagogiki
Psychologii
Archeologii
Etnologii
Kulturozn.i Muzykologii
Biotechnologii
Nauk Biologicznych
Geogr. i Rozwoju Reg.
Klimatologii i Ochrony At.
Nauk Geologicznych
Muzeum Przyrod.
Ogrodu Botanicznego
Nauk Społecznych
Prawa, Administracji
Austriacka
Centrum Brytyjskie
Studium Jęz. Obcych
CSNiE im.W.Brandta
PTL im.Czekanowskiego
Razem Bibl. Spec.



Opracowanie tradycyjne

wydaw.
zwarte
wol.
0
371
109
0
612
433
612
0
514
74
309
0
257
0
0
0
106
0
0
0
0
2
267
0
5
0
0
1248
3126
160
122
0
0
0
8327

wydaw.
ciągłe
wol.
75
25
200
86
214
120
395
0
27
77
29
22
441
543
124
121*
34
220
71
92
7
112
177
21
54
108
19
280
989*
153
0
3
12
180*
5031

zb. specj.
jedn.
72
19
0
1
17
0
5
0
13
7
11
0
2
62
88
6
5
0
0
5
0
0
74
0
4
3
0
0
44
0
0
0
0
0
438

* Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytutu Pedagogiki i Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego prowadzą opracowanie komputerowe dla wydawnictw ciągłych
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Udostępnianie zbiorów w bibliotekach specjalistycznych

Lp.

Biblioteka
(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)
2012 r.

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

Informacji Naukowej
Filologii Angielskiej
Filologii Germańskiej
Studiów Klasycznych
Filologii Polskiej
Filologii Romańskiej
Filologii Słowiańskiej
Dziennikarstwa
Niderlandystyczna
Astronomicznego
Chemii
Fizyki
Matematyki i Inform.
Historycznego
Historii Sztuki
Pedagogiki
Psychologii
Archeologii
Etnologii
Kulturozn.i Muzykologii
Biotechnologii
Nauk Biologicznych*
Geogr. i Rozwoju Reg.
Klimatologii i Ochrony At.
Nauk Geologicznych
Muzeum Przyrod.**
Ogrodu Botanicznego
Nauk Społecznych
Prawa, Administracji
Austriacka
Centrum Brytyjskie
Studium Jęz. Obcych
CSNiE im. W. Brandta
PTL im. Czekanowskiego
Razem Bibl.Specj.

Czytelnia

20
60
60
18
64
35
24
20
15
3
64
49
50
56
30
24
30
32
14
22
30
71
37
10
40
2
4
103
327
36
18
15
8
12

5956
5100
4420
920
3920
9714
4073
4195
991
178
7856
23582
14004
19104
9687
4124
4668
3947
1721
1920
6064
8216
2156
121
5400
120
22
11094
68486
1900
3408
3287
681
245

udostępniono
j.inw.
8220
79000
648
4140
8647
17078
6387
4756
2201
230
19345
10198
465
18945
44533
10104
7182
10338
6896
620
1981
13460
4581
800
6135
429
148
13585
337548
4500
4235
3204
451
1806

1403

241280

652796

liczba
Iiczba
miejsc odwiedzin

Wypożyczalnia
zarejestr.
czytel.

wypoż.
wol.

Liczba godzin
otwarcia
tygodniowo
czyt.

wyp.

Liczba
etatów

Pow.
bibl.
w m2

490
1405
1806
399
2363
533
879
926
303
78
2367
505
1626
1923
1141
2029
1034
535
302
784
85
2906
795
230
616
262
34
5460
11555
717
4189
875
26
205

13417
24800
3407
3756
6751
3503
4401
4432
2002
124
3319
12653
2223
18860
2853
19225
8486
636
2375
3014
851
5624
1769
138
3743
65
184
12683
14104
370
14828
1277
167
140

42,5
56
47,50
30
54
50,5
57
31
37
32
45
43
45
53
34,5
44
40
32,5
23
43
30
40
42
18
40
20
4
51
153
36
30
42
32
37

42,5
56
47,50
48
31
40,5
57
31
37
32
33
43
45
49
25
42
38
32,5
23
43
30
40
42
18
40
20
4
40
39
36
30
42
32
37

3
6
4
1
8
4
3
1
2
1
3
3,5
5
8
3
6
4
2
1
1,5
1
5,5
4
0
2
1
0
11
25
1
3
2
1
1

127
542
382
90
731
177
251
66
77
92
333
500
450
459
218
269
140
123
39
149
85
634
192
87
360
0
47
1334
2899,5
127
166
84
60
275

49383

196180

1415,5

1246

127,5

11565,5

* Z dniem 1 kwietnia 2012 r. zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 42/2012 z dnia 10 maja 2012 r. - przekształca się
Bibliotekę Instytutu Biologii Roślin, Bibliotekę Instytutu Genetyki i Mikrobiologii, Bibliotekę Instytutu Zoologicznego,
Bibliotekę Katedry Antropologii oraz Bibliotekę Zakładu Fizjologii Molekularnej Zwierząt w Bibliotekę Wydziału Nauk
Biologicznych.
** Biblioteka w stadium organizacji
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Zestawienie wydatków w bibliotekach specjalistycznych [w PLN]
Biblioteka
(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)
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

Informacji Naukowej
Filologii Angielskiej
Filologii Germańskiej
Studiów Klasycznych
Filologii Polskiej
Filologii Romańskiej
Filologii Słowiańskiej
Dziennikarstwa
Niderlandystyczna
Astronomicznego
Chemii
Fizyki
Matematyki i Inform.
Historycznego
Historii Sztuki
Pedagogiki
Psychologii
Archeologii
Etnologii
Kulturozn.i Muzykologii
Biotechnologii
Nauk Biologicznych
Geogr. i Rozwoju Reg.
Klimatologii i Ochrony At.
Nauk Geologicznych
Muzeum Przyrod.
Ogrodu Botanicznego
Nauk Społecznych
Prawa, Administracji
Austriacka
Centrum Brytyjskie
Studium Jęz. Obcych
CSNiE im. W. Brandta
PTL im. Czekanowskiego
Razem Bibl. Spec.

2012
wyd.
zwarte
6079
0
1348
52885
46754
22256
18320
18954
3660
7000
18416
36615
43704
38230
11637
49146
27657
6262
5124
8660
26643
32910
6390
3325
1202
3491
6758
95912
169757
353
0
7256
5267
7406
789377

wyd. ciągłe
5984
17617
42
15686
6167
5933
12849
13746
594
80500
4982
7726
214497
5339
6056
23163
4583
5578
1300
2621
17970
56409
23625
14988
652
18327
1543
65747
111254
0
0
238
776
597
747089

zbiory
spec.
0
330
0
0
6647
0
106
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
640
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1167
0
0
8906

usługi
online*
336
0
0
303
6578
0
0
0
160
0
249033
179185
44067
5615
0
4824
69714
923
330
330
25945
0
1340
0
13232
0
0
3537
96523
0
0
0
0
0
701975

oprawa
2116
0
1105
0
2908
0
0
0
0
0
2820
775
4601
3935
1465
5918
2108
2924
1071
4296
0
0
0
0
0
0
0
1000
12027
0
0
0
455
3000
52524

meble
0
0
0
0
18758
0
0
8300
540
0
1578
0
617
0
1413
0
0
10861
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9993
4305
0
0
0
0
0
56365

komput.
0
0
0
169
2400
0
0
0
0
0
0
6000
15104
0
0
14000
0
0
480
0
0
0
0
0
279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38432

inne**
2059
0
6921
121
7207
0
1066
0
0
0
2400
0
3605
28748
4188
2617
5373
0
0
558
0
1476
832
23
213
585
0
2857
15991
225,5
0
984
0
0
88049,5

* Konsorcja: Elseviera, Springera, EBSCOhost, JSTOR, SCI Ex., CA, AChS, RSC, Nature Chemistry, AIP/APS,
System VIRTUA i in.
** karty katalogowe, ekslibrisy, kody kreskowe, materiały biurowe, materiały do kserowania, transport, delegacje,
itp.,
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Streszczenia sprawozdań bibliotek specjalistycznych
2012
(część opisowa)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
W 2012 r. w Bibliotece były zatrudnione 4 osoby na etatach: starszego kustosza
dyplomowanego, kustosza dydaktycznego, bibliotekarza i młodszego bibliotekarza. Wydatki
na działalność biblioteki wyniosły 16.574 zł. Zmniejszyła się liczba czytelników (z 501 w 2011
r. do 490 w br.) – ok. 2 %. Zmniejszyło się udostępnianie (z 24.461 w 2011 r. do 21.637
jednostek inwentarzowych w br.). Zmniejszyła się liczba odwiedzin w czytelni (z 7.291 w 2011
r. do 5.956 w br.) – ok. 18 % i odpowiednio liczba zamówień (z 26.293 w 2011 r. do 23.080 w
br.) ponad 12 %. Do Bazy Publikacji Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego wpisano 71
formularzy

(ok.

24

%

więcej).

Opublikowano

1 artykuł.

W

okresie

wakacyjnym

przeprowadzono skontrum druków zwartych.

Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej
W 2012 roku w działalności Biblioteki nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne. Personel
biblioteki liczy 6 osób na pełnym etacie (3 kustoszy, 2 starszych bibliotekarzy, 1 bibliotekarza).
Rok 2012 był jak zwykle pracowity dla Biblioteki. Wypożyczono 103.800 wol. Biblioteka
wzbogaciła swój księgozbiór o 371 wol. wydawnictw zwartych, 25 wol. czasopism, 161 prac
magisterskich i 6 rozpraw doktorskich. Kontynuowano meliorację katalogów i selekcję
księgozbioru. Wyselekcjonowano 2000 dzieł (2048 wol.).

Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej
W Bibliotece pracowały cztery osoby. Warunki lokalowe nie zmieniły się. W porównaniu do
roku ubiegłego zakupiono zdecydowanie mniej książek i czasopism. 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. Spadkowi uległa ilość
zamówień i udostępnianych zbiorów do czytelni. oraz ilość zamówień do wypożyczalni.
Wzrosła liczba wypożyczeń na zewnątrz. Wyposażenie w sprzęt komputerowy pozostało na
tym samym poziomie. Nie przeprowadzono prac skontrowych i selekcyjnych. Przeznaczano
do oprawy mocno zniszczone, nierzadko trudne do odkupienia książki.
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Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
Nie dostarczono streszczenia.

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 12%. Wprowadzono o 23% mniej woluminów druków
zwartych. Utworzono 1673 rekordy egzemplarza i 43 rekordy zasobu czasopism. Nadal malała
liczba złożonych zamówień do Wypożyczalni i wypożyczonych książek (odpowiednio o 26% i
13%). Zmalała także liczba odwiedzin w czytelni– odnotowano spadek o 30%. Uruchomiono
stanowisko komputerowe dla czytelników w czytelni. Kontynuowano selekcję wydawnictw
zwartych. Sześciu pracowników Biblioteki odbyło szkolenia w Bibliotece Głównej w zakresie
zasad obsługi wypożyczeń elektronicznych. Przeprowadzono szkolenia studentów I roku.
Ukazała się drukiem jedna publikacja kierownika Biblioteki.

Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej
W roku 2012 w bibliotece pracowały 4 osoby. Był to pierwszy rok funkcjonowania biblioteki bez
jakichkolwiek zmian związanych zarówno z remontem budynku, jak też ze składem
osobowym. Na bieżąco prowadzone były prace związane z gromadzeniem i opracowywaniem
księgozbioru. W tym roku wpływy druków zwartych utrzymały się na tym samym poziomie, jak
w roku ubiegłym. Zauważyć jednak można, iż znacznie zwiększyła się wielkość zakupów
książek

dzięki

grantom

pracowników

naukowych

Instytutu.

Opracowanie

kartkowe

prowadzone było w bibliotece, zaś opracowanie komputerowe przez Sekcję Opracowania dla
Bibliotek Specjalistycznych BU. Tak jak w latach ubiegłych zauważalny był spadek liczby
odwiedzin czytelników i udostępnionych woluminów oraz wypożyczeń do domu. Wzrosła ilość
wyszukiwanych przez bibliotekę informacji elektronicznych, baz, itp. Dzięki przeprowadzonej
akcji rozliczania zaległych zobowiązań wobec biblioteki udało się odzyskać sporo
przetrzymywanych przez czytelników książek.

Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej
W bibliotece były zatrudnione 3 osoby na pełnych etatach. Warunki pracy pozostały bez
zmian. Przeprowadzono selekcję wydawnictw zwartych i dzięki temu uzyskano miejsce dla
nowych nabytków. Nieznacznie wzrosła liczba zakupionych książek (z 129 do 199 wol.).
Spadła liczba książek z darów krajowych z 427 do 106 wol. Nie odnotowano wymiany krajowej
i zagranicznej. Część nabytków (głównie zagranicznych) opracowywana jest centralnie przez
Sekcję Opracowania dla Bibliotek Specjalistycznych BU, pozostałe w bibliotece. Samodzielnie
sporządzono 112 rekordów egzemplarza. Nieznacznie wzrosła liczba nowo zapisanych
czytelników (przybyło w ciągu roku 127, w roku 2011 – 110). Liczba zamówień nieznacznie
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spadła, ale w stosunku do lat ubiegłych – niewiele (np. w roku 2012 czytelnia 4073, w 2011 4449). Po wystosowaniu przez Dyrekcję IFS pisma w sprawie rejestracji publikacji
pracowników IFS, wzrosła liczba wprowadzonych rekordów (z 64 do 120). Zamieszczono 5
wykazów nowości na stronie Biblioteki. Przeprowadzono szkolenie dla 2 grup studentów I
roku.

Biblioteka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Biblioteka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej udostępnia zbiory czytelnikom 5 dni
w tygodniu, od wtorku do soboty. Obecnie jej księgozbiór to prawie 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
179 woluminów, na które wydano niespełna 19 tys. zł. Na prenumeratę czasopism
zagranicznych wydano prawie 14 tys. zł. Książki w większości zostały zakupione w hurtowni
„Azymut”, oraz Księgarni Kubicz. Księgozbiór biblioteki w całości opracowywany jest
komputerowo przez Sekcję Opracowania dla Bibliotek Specjalistycznych BU. 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). W lipcu przeprowadzono
remont biblioteki. Powiększono przestrzeń magazynową i zakupiono kolejne regały na książki
i czasopisma. 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 pozostaje obciążanie jej zajęciami dydaktycznymi, brak podstawowego
bezpieczeństwa zbiorów oraz szybko i systematycznie zmniejszająca się ilość miejsca na
rozszerzanie księgozbioru.
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WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
Biblioteka Instytutu Astronomicznego
W Bibliotece Instytutu Astronomicznego obsługa jest jednoosobowa. Liczba czytelników
zarejestrowanych w tym roku wynosi 78 osób. Księgozbiór całkowity to ponad 21.000 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 sprawozdawczym 2012 w bibliotece pracowało 4 pracowników na 3 i ½ etatach.
Wzrosła liczba stanowisk komputerowych dla studentów z 4 na 5. Liczba czytelników
zarejestrowanych w bibliotece i korzystających z księgozbioru w czytelni jak również liczba
zamówień w wypożyczalni znacznie wzrosła w stosunku do 2011 roku: czytelnia: liczba
odwiedzin – 23.582 czytelników (2011 – 6.080), wypożyczalnia: liczba zamówień - 23.899
(2011 – 12.430). Wydatki na zakup literatury dla studentów i pracowników naukowych w 2012
roku wzrosły o 1/3 w stosunku do roku poprzedniego. Ze strony internetowej Biblioteki
Uniwersyteckiej udostępniono druki ciągłe prenumerowane przez naszą bibliotekę, włączone
do Wirtualnej Biblioteki Nauki. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji, rzetelne wykonywanie
pracy, przyjazny stosunek do czytelników stanowią o jakości pracy biblioteki. Nie zanotowano
do tej pory żadnej skargi, mimo trudności w udostępnianiu literatury dla studentów. Przeciwnie
odnotować należy wręcz przyjazny stosunek Władz Wydziału, pracowników naukowych i
studentów do personelu biblioteki. Przykładem może być choćby pomoc w skontrum w
drukach zwartych. W okresie sprawozdawczym utrzymywana była szeroka współpraca z
wieloma
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i uczelniami
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w
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udostępnianie książek i informacji bibliograficznych jak również wymianę wiedzy w zakresie
pracy nad dostępnością baz danych. Kierownik biblioteki uczestniczyła w szkoleniach
i konferencjach dotyczących korzystania z licencjonowanych baz danych. Biblioteka posiada
oprócz tradycyjnych katalogów odpowiednik elektroniczny. Baza książek i czasopism obejmuje
cały księgozbiór, 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 zatrudnionych jest pięć osób pracujących w systemie dwuzmianowym. Biblioteka
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jest czynna dla czytelników od poniedziałku do czwartku w godz.: 9-18, w piątek do 17:00. W
roku sprawozdawczym prace przebiegały normalnym trybem, jednak, w porównaniu z
ubiegłym rokiem, w kupnie i udostępnianiu książek zauważalne są tendencje spadkowe. W
2012 r. wszystkie książki zakupione do Biblioteki zostały opracowane elektronicznie na
miejscu w systemie Virtua. Opracowano 257 woluminów książek oraz utworzono 565
rekordów egzemplarza. Opracowanie czasopism odbywało się bez pośrednictwa BU.
Kontynuowano dopisy do elektronicznego katalogu czasopism (zamieszczonego na stronie
IM). W sumie opracowano 441 woluminów druków ciągłych. Biblioteka prowadziła własną
wymianę czasopism, dzięki której otrzymała 24 woluminy czasopism zagranicznych. W
okresie sprawozdawczym oddano do oprawy blisko 100 woluminów czasopism i książek. W
minionym roku Bibliotekę odwiedziło około 14.000 czytelników, co stanowi sumę odwiedzin w
czytelni i wypożyczalni (udostępnianie na miejscu i na zewnątrz odbywa się w 1
pomieszczeniu). Liczba odwiedzin w porównaniu z poprzednim rokiem sprawozdawczym jest
wyższa. Wpłynęły na to dwa czynniki: po pierwsze coraz więcej osób korzysta z
elektronicznych baz danych wykupionych przez nasz Wydział, po drugie studentów przyciąga
większa liczba komputerów w Czytelni z dostępem do Internetu. W okresie wakacyjnym
została zakończona selekcja wydawnictw zwartych z księgozbioru Instytutu Matematycznego.
Wyselekcjonowano 3.793 woluminy. W minionym roku Biblioteka otrzymała 3 nowe
komputery.

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH
Biblioteka Instytutu Historycznego
W Bibliotece zatrudnionych było osiem osób pracujących w systemie dwuzmianowym w godz.
900 – 1800. Dyżury pełnione były także w soboty i niedziele. W 2012 r. na zwolnione miejsce
przyjęto pracownika na stanowisko młodszego bibliotekarza. Biblioteka IH samodzielnie
kupuje i opracowuje zbiory, liczba nabytków została utrzymana na poziomie podobnym do lat
ubiegłych (około 200 woluminów miesięcznie). Do katalogu komputerowego wprowadzono
2.898 rekordów egzemplarza. Wpływy są opracowywane na bieżąco, listy nowości ukazywały
się na internetowej stronie domowej BIH. W 2012 r. ponownie odnotowano nieznaczny spadek
liczby dzieł udostępnionych w czytelni i wypożyczonych na zewnątrz. W 2012 r. Biblioteka IH
otrzymała niezwykle cenny dar z holenderskiego wydawnictwa Brill. Pozyskano 460 dzieł w
466 woluminach, które zinwentaryzowano, osygnowano i opracowano. Dla zbioru napisano
2.027 kart katalogowych. W czytelni Biblioteki IH do dyspozycji czytelników pozostały 4
komputery (z sześciu w 2011 r.) – 2 zepsuły się i nie nadawały się do naprawy. Sytuacja
lokalowa nadal jest bardzo trudna, selekcja księgozbioru pozwoliła na uzyskanie niewielkiej
dodatkowej powierzchni na magazynowanie nabytków. Nadzieją napawa fakt rozpoczęcia
remontu skrzydła Instytutu Historycznego, w którym to skrzydle przewidywane są
pomieszczenia dla Biblioteki IH. Remont ma być ukończony we wrześniu 2013 r.
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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. Istniejące warunki udostępniania księgozbioru
licznym czytelnikom, w niemałej ilości także spoza Instytutu, spoza Wrocławia i z zagranicy
oraz specyfika poszukiwań sprawiają, iż znaczna ilość czasu przeznaczana jest na
bezpośrednią obsługę czytelników, na pomoc w kwerendach, pracach bibliograficznych oraz
udzielanie informacji. W porównaniu z ubiegłym rokiem zmniejszyła się liczba studiujących,
szczególnie na historii sztuki niestacjonarnej. Zmniejszyła się też liczba czytelników, liczba
zamówień i udostępnionych jednostek inwentarzowych oraz liczba wypożyczeń na zewnątrz.
W dalszym ciągu znaczący procent stanowią pozycje brane do kserowania. Dużym
udogodnieniem jest wykorzystywanie przez studentów aparatów cyfrowych do powielania
materiałów, umożliwiające łatwe ich kopiowanie. W związku z licznymi publikacjami
pracowników Instytutu prowadzona jest szeroka wymiana z rozmaitymi instytucjami w kraju
i zagranicą. W Bibliotece studentka II roku Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła tzw. praktykę wakacyjną. Jeden z pracowników rozpoczął
kwalifikacyjne
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dla
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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
poprzednich wzięła aktywny udział w aktualizacji Bazy Publikacji Pracowników i Doktorantów
UWr. W bieżącym roku wydatki na zakup druków zwartych wzrosły, a druków ciągłych
nieznacznie spadły. Pomimo wzrostu liczby czytelników spadła liczba wypożyczeń. W
bieżącym roku przeprowadzono selekcję księgozbioru głównego i księgozbioru skryptów oraz
skontrum księgozbioru czytelni. Kontynuowano retrokonwersję zbiorów. Obecnie 100%
czasopism i 99% książek posiada rekordy w bazie danych. Wprowadzano pozycje do
Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej w ramach BCUWr. Bibliotekarze brali aktywny udział w
szkoleniach, stażach zawodowych oraz konferencjach naukowych. Jedna osoba zdała
egzamin na kustosza dyplomowanego.

Biblioteka Instytutu Psychologii
W Bibliotece zatrudnione są 4 osoby na pełnych etatach oraz dwie osoby na umowę zlecenie,
a także wolontariusze. Zakres obowiązków pracowników etatowych stale się zwiększa,
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konieczne są jeszcze dwa etaty: dla informatyka i bibliotekoznawcy. Dużym problemem jest od
zawsze stanowczo za mały lokal jak na potrzeby Biblioteki. Rezerwę magazynową uzyskuje
się tylko poprzez kolejne selekcje. Brak oddzielnego pomieszczenia na wypożyczalnię i
katalogi, jest bardzo uciążliwy zarówno dla czytelników, jak i personelu. Obecnie około 82 %
księgozbioru druków zwartych znajduje się w bazie komputerowej systemu Virtua. Istnieje
strona internetowa Biblioteki, gdzie prezentujemy godziny otwarcia, ogłoszenia, aktualizowaną
na bieżąco listę czasopism wraz z zasobami i dostępem on-line, nowe nabytki w postaci
skanów okładek z opisem katalogowym, mamy odesłanie do bazy „Bibliografia publikacji
pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego”. Powstała Biblioteka Cyfrowa, do
której wprowadzono pierwsze publikacje. Opracowano również nowy Regulamin Biblioteki.
W roku 2012 ruszyła II edycja Studiów Podyplomowych Biblioterapii (dotowanych przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Również w tym roku ukazał się drugi numer
rocznika naukowego „Przegląd Biblioterapeutyczny” (II/2012). Należy zauważyć, że wszyscy
pracownicy prowadzą działalność naukowo-dydaktyczną na wielu płaszczyznach. Pomimo
wielu trudności, zwłaszcza lokalowych i stale pojawiających się nowych wyzwań Biblioteka
dobrze funkcjonuje a jej nieocenionym kapitałem są pracownicy i ich zaangażowanie.

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

Bibliotece tworzone były rekordy

egzemplarza książek. Biblioteka posiada 4 komputery, w tym dwa ze skanerami dostępne dla
czytelników. Cztery razy w tygodniu czytelnicy Biblioteki mogli także skorzystać z komputerów
Pracowni. Ilość czytelników i wypożyczeń stale utrzymuje się na wysokim poziomie.
Największym źródłem wpływów do księgozbioru była wymiana publikacji Instytutu Archeologii
z wieloma instytucjami archeologicznymi w kraju i za granicą.

Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
W Bibliotece od 01.01.2007 r. na pełen etat zatrudniona jest jedna osoba. Do jej obowiązków
należą wszystkie czynności związane z prowadzeniem biblioteki z wyjątkiem opracowywania
druków 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. W tym roku zmniejszona została dotacja na zakup książek i czasopism. Do
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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 bieżącym roku akademickim kolejny raz nie został
utworzony I rok studiów niestacjonarnych licencjackich oraz I rok studiów niestacjonarnych
magisterskich. Za to przyjęto więcej niż dotychczas studentów I roku studiów licencjackich
stacjonarnych. Fakt ten spowodował nieznaczne zmniejszenie liczby czytelników. W roku
sprawozdawczym kontynuowano wymianę z 51 instytucjami naukowymi w Polsce i 26 za
granicą. Obecnie Biblioteka posiada ponad 13.000 opracowanych wydawnictw zwartych i
ponad 4.800 woluminów wydawnictw ciągłych. Są to pozycje ściśle związane tematycznie z
naukami etnologicznymi oraz dyscyplinami pokrewnymi.

Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii
W

roku

sprawozdawczym

Biblioteka

Kulturoznawstwa

i

Muzykologii

kontynuowała

inwentaryzację i opracowanie księgozbioru prof. Reinholda Brinkmanna. Pozyskany
w poprzednim roku sprawozdawczym dar prof. Marii Zduniak został umieszczony w nowym
pomieszczeniu należącym do Katedry Muzykologii. W czerwcu pracownicy biblioteki w ramach
programu LLP-Erasmus odbyli pięciodniowe praktyki w Instytucie Fotografii Śląskiego
Uniwersytetu w Opawie, w zakresie organizacji i metod pracy biblioteki Instytutu oraz innych
bibliotek należących do sieci Biblioteki Uniwersyteckiej tej uczelni. W roku sprawozdawczym
pracownik

biblioteki
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Bibliotekoznawstwa w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr. W związku z
obchodzonym w 2012 roku jubileuszem 40-lecia Instytutu Kulturoznawstwa pracownicy
biblioteki włączyli się w prace nad okolicznościową wystawą oraz publikacją, przygotowując
spis prac magisterskich studentów kulturoznawstwa. Został on m.in. opublikowany w pracy
„Kierunek eksperymentalny : początki pierwszych w Polsce studiów kulturoznawczych” P. J.
Fereńskiego.
.

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Biblioteka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
Lokal biblioteki nie zmienił się, również w kadrach nie było zmian. 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
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na potrzeby Biblioteki zmalały o ok. 1/3 ubiegłorocznej sumy. Największy wpływ na ten spadek
miało 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. Rozpoczęto selekcję wydawnictw ciągłych.

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. W roku 2012 zanotowano zbliżoną liczbę zarówno
wypożyczeń jak i odwiedzin w czytelni w stosunku do roku poprzedniego. Liczba wpływów
wydawnictw zwartych oraz wydawnictw ciągłych kształtowała się także na zbliżonym do lat
ubiegłych poziomie. Nadal w dużym stopniu wykorzystywane są zbiory specjalne, głównie
mapy synoptyczne, do celów dydaktycznych przez prowadzących ćwiczenia z meteorologii
i klimatologii. Biblioteka jest również stałym miejscem dla pracowników, doktorantów,
studentów, jak również maturzystów, w szerokim zakresie informacji bibliotecznych
i naukowych.

Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych
Zatrudnione są dwie osoby z długim stażem pracy. Czytelnia była czynna przez cały rok,
również w okresie wakacji. Biblioteka wydała o 20 % mniej pieniędzy na zakup książek
i czasopism niż w roku ubiegłym. W ramach oszczędności nie zakupiono nowych map i nie
oddano do oprawy książek. Większość nabytków książkowych stanowiły dary. W okresie
wakacyjnym odbyło się skontrum druków zwartych, wiele pozycji odnaleziono. Systematycznie
spada liczba zarejestrowanych czytelników i ilość wypożyczeń do domu i na miejscu.
Wypożyczenia map w wersji papierowej i cyfrowej utrzymują się na tym samym poziomie.
Prowadzono wypożyczalnię międzybiblioteczną, kontynuowano subskrypcję bazy Geological
Science Word.

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych
Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych powstała z połączenia bibliotek specjalistycznych
znajdujących się na Wydziale Nauk Biologicznych. Biblioteka posiada pięć lokalizacji na
terenie Wrocławia: Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych ze specjalizacją Biologia Roślin ul.
Kanonia 6/8, Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych - Biologia Zwierząt ul. Sienkiewicza 21,
Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych - Genetyka i Mikrobiologia ul. Przybyszewskiego
63/77, Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych – Antropologia ul. Kuźnicza 35, Biblioteka
Wydziału Nauk Biologicznych - Fizjologia Molekularna Zwierząt ul. W. Cybulskiego 30.
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Biblioteka pracuje przy pełnej obsadzie w wyznaczonych godzinach, także w niektóre soboty.
Sporządzono regulamin organizacyjny oraz ujednolicono zasady funkcjonowania nowej
biblioteki. Gromadzenie druków zwartych i ciągłych odbywa się drogą zakupu krajowego oraz
zagranicznego. Środki przeznaczone na te cele są niewystarczające. Celem są zakupy
najnowszych i najbardziej potrzebnym książek ściśle powiązanych z aktualnym profilem
badawczym i dydaktycznym Wydziału Nauk Biologicznych. W tym roku z powodów
finansowych Biblioteka WNB – Biologia Roślin zmuszona została do zamknięcia prenumeraty
czasopism zagranicznych, co niewątpliwe wpłynie negatywnie na jakość zbiorów. Rozpoczęto
prace związane z scaleniem księgozbiorów połączonych Bibliotek oraz ich porządkowaniem
(selekcje, skontra). Sporządzono obszerny protokół selekcyjny Biblioteki WNB – Genetyka i
Mikrobiologia mający na celu uprofilowanie zbiorów i ich usystematyzowanie. W konsekwencji
prace te będą prowadzić do przeniesienia Biblioteki BWNB/GiM na jeden poziom, co ułatwi i
usprawni jakość pracy. Poczyniono również kroki w związku z likwidacją Biblioteka Wydziału
Nauk Biologicznych - Fizjologia Molekularna Zwierząt. Biblioteka przejęła całkowitą kontrolę
nad ciągłym poszerzeniem bazy publikacji naukowych pracowników Wydziału Nauk
Biologicznych. Dalej prowadzone są prace związane z funkcjonowaniem nowej biblioteki:
porządkowanie zbiorów w magazynach i czytelniach a także scalenie księgozbiorów.

Biblioteka Muzeum Przyrodniczego
Wreszcie finalizowany jest remont Muzeum Przyrodniczego (rozpoczęty w maju 2010 roku), a
co zatem idzie i Biblioteki Muzeum. W roku sprawozdawczym 2012 Biblioteka Muzeum
funkcjonowała nadal w ograniczonym zakresie, stąd zapewne niska frekwencja czytelników w
bibliotece. Do tej pory nie ma czytelni dla użytkowników biblioteki i pokoju dla bibliotekarza.
Role takie spełniały pomieszczenia zastępcze. Dobrze działa i rolę swoją spełnia magazyn
czasopism i książek, który funkcjonuje jednak w jednym pomieszczeniu z magazynem Zielnika
Muzeum Przyrodniczego. Rozwiązanie takie zostało wymuszone przez sytuację wynikłą w
czasie remontu (stropy w dawnym budynku okazały się za słabe). Nowa lokalizacja Biblioteki
Muzeum ul. Sienkiewicza 5.

Biblioteka Ogrodu Botanicznego
Biblioteka Ogrodu Botanicznego w 2012 roku otwarta była 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 utrzymują się na dobrym
poziomie. Gromadzenie druków zwartych odbywa się drogą zakupu krajowego oraz
zagranicznego. Biblioteka prowadzi zakupy również we współpracy z poszczególnymi
pracownikami OB, co ułatwia zakup najbardziej odpowiednich i przydatnych książek.
Biblioteka

Uniwersytecka

uczestniczy

w

imporcie

czasopism

zagranicznych.

Liczba

wypożyczeń zbiorów pracownikom Ogrodu Botanicznego jest na podobnym poziomie w
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porównaniu z poprzednimi latami. Dużym zainteresowaniem cieszy się również możliwość
korzystania z księgozbioru na miejscu - w czytelni głównie przez studentów Uniwersytetu
Przyrodniczego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Biblioteka nie jest skomputeryzowana, co
może w tym roku uda nam się zmienić. Byłoby to dużym ułatwieniem dla bibliotekarza i
pomocne czytelnikom. Opracowanie druków zwartych odbywa się centralnie przez Bibliotekę
Uniwersytecką, natomiast druki ciągłe opracowywane są we własnym zakresie. Co roku
wykonywane są dopisy do katalogu czasopism Biblioteki Ogrodu Botanicznego oraz katalogu
centralnego czasopism bibliotek specjalistycznych.

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII
Biblioteka Wydziału Biotechnologii
W 2012 roku z projektu „Kapitał ludzki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
zostało zakupionych dodatkowo 139 książek za sumę 16.000. Pozwoliło to na bieżąco
uzupełniać zbiory biblioteki o najnowsze anglojęzyczne wydania książek oraz o polskie
nowości wydawnicze. Prenumerata czasopism była kontynuowana zarówno w wersji
papierowej jak i on-line. Warunki pracy oraz warunki lokalowe pozostały bez zmian.
Współpraca z pracownikami Wydziału oraz pracownikami Biblioteki Uniwer-syteckiej układa
się bardzo dobrze.

WYDZIAŁ CHEMII
Biblioteka Wydziału Chemii
Użytkownikami Biblioteki Wydziału Chemii są nie tylko pracownicy, studenci i doktoranci
wydziału, ale również goście zagraniczni, z Polski i naukowcy miasta Wrocławia. Biblioteka
pracuje w systemie dwuzmianowym i pełni dyżury w wyznaczone wolne soboty. W roku
sprawozdawczym

współpracowała

z

57

bibliotekami

w

Polsce.

Z 27 bibliotek przysłano 73 zamówienia, do 30 bibliotek wysłano 50 kwerend na poszukiwane
książki i czasopisma.
Bieżące wpływy druków zwartych (309 wol.) zostały opracowane tradycyjnie
i komputerowo w systemie VIRTUA przez trzyosobową obsadę biblioteki Wydziału Chemii. W
ramach codziennych obowiązków prowadzona była też komputeryzacja retro. W bieżącym
roku katalog online biblioteki powiększył się o 1.159 rekordów bibliograficznych i 1.700
rekordów egzemplarza dla książek. W efekcie druki zwarte skomputeryzowane są już w 75%.
W 2012 roku zrezygnowano z wersji drukowanej czasopism zagranicznych. Wydział
Chemii kontynuował uczestnictwo w konsorcjach Chemical Abstracts na platformie SciFindera , American Chemical Society, Royal Society of Chemistry, Nature Chemistry, a jego
koszt wyniósł 249.033,- złotych.
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Biblioteka Wydziału Chemii odpowiedzialna jest za wydziałową bazę publikacji
naukowych swoich pracowników, do której w bieżącym roku wpisano 277 pozycji.
W bazie wydziałowej dorobek naukowy pracowników to 6.087 publikacji za lata 1989-2012 z
czego

4.808

to

prace

z

listy

filadelfijskiej

o

wysokim

IF

(sumaryczny

IF= 9180). Zawartość bazy widoczna jest ze strony internetowej Wydziału Chemii.
W bieżącym roku w oparciu o bazę wydziałową publikacji oraz bazy Web of Science i
Journal Citation Reports pracownicy biblioteki przygotowali dane bibliometryczne dla Wydziału
Chemii do wniosku o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.
Przy współudziale Biblioteki zorganizowano na Wydziale Chemii prezentację bazy
Science of Synthesis dla pracowników oraz szkolenie z bazy Reaxys(Belstein, Gmelin, oraz
Patent Chemistry Database) dla środowiska naukowego Wrocławia. Następstwem tych
warsztatów był miesięczny próbny dostęp testowy do obu tych baz cieszący się dużym
zainteresowaniem pracowników Wydziału Chemii
W okresie wakacji w bibliotece przeprowadzono remont czytelni studenckiej, który był
konsekwencją

zmian

planów

budowlanych

połączenia

z Wydziałem

Chemii

nowo

wybudowanego budynku Wydziału Biotechnologii (wykonano w bibliotece rekonstrukcję ściany
przylegającej do nowego budynku, położono na niej instalację centralnego ogrzewania i sieć
elektryczną do podłączenia 10 komputerów, cyklinowanie podłóg, malowanie). Nie ucierpieli
na tym użytkownicy, którzy w tym okresie byli obsługiwani przez pracowników biblioteki.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych (BWNS)
Rok 2012 był kolejnym rokiem kontynuowania prac w zakresie komputeryzacji i polepszenia
dostępu do zbiorów. Studenci otrzymali nową usługę: zamawianie czasopism do czytelni przez
Internet. Było to możliwe dzięki ukończeniu prac nad napełnianiem bazy czasopism oraz
współpracy z informatykami z Biblioteki Uniwersyteckiej. Stan zatrudnienia zmienił się w
połowie roku, kiedy to jedna osoba odeszła na emeryturę i do końca roku etat nie został
obsadzony. Od września pracowaliśmy w 10-cio osobowym składzie. Bibliotekarze
uczestniczyli w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką i Bibliotekę
Uniwersytetu Ekonomicz-nego zapoznając się z nowymi pakietami e-czasopism i e-książek.
Poznawali nowe możliwości wyszukiwania informacji dzięki multiwyszukiwarce EBSCO
Discovery Service oraz poznali systemy do opracowania zbiorczych statystyk wykorzystania
źródeł on-line.
Jeden pracownik uzyskał uprawnienia do tworzenia rekordu egzemplarza, jeden pracownik
uzyskał uprawnienia redaktora Biblioteki Cyfrowej. Jedna osoba reprezentowała Bibliotekę
uczestnicząc czynnie w dwóch ogólnopolskich konferencjach. W porównaniu z rokiem
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ubiegłym wydano dużo więcej środków na zakup książek i czasopism. Ok. 30 % wydatków
sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał
Ludzki”. Książki zakupione z tego programu są przeznaczone dla studentów kierunków
anglojęzycznych. Podobna kwota pochodziła z grantów i projektów badawczych. Książki
kupione z tych środków są udostępniane naukowcom jako depozyt do czasu ukończenia
projektu. Liczba zapisanych czytelników oraz stan wykorzystania księgozbioru zarówno w
czytelni jak i w wypożyczalni nieznacznie zmniejszyły się. W październiku przeprowadzono
szkolenia biblioteczne dla studentów pierwszych lat
stacjonarnych,

łącznie

z kierunkiem

dyplomacja

wszystkich kierunków studiów

europejska.

Objęliśmy

szkoleniem

bibliotecznym również studentów kierunków anglojęzycznych. Zorganizowano dla nich trzy
dwugodzinne zajęcia z przysposobienia bibliotecznego w języku angielskim. W okresie letnim
przeprowadzono skontrum księgozbioru byłej Biblioteki Politologii. Sporządzono dwie listy
selekcyjne druków zbędnych i zniszczonych. Rok 2012 był drugim rokiem funkcjonowania
Biblioteki Cyfrowej Wydziału Nauk Społecznych. Kolejne pięć obiektów trafiło do jej zbiorów.

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Biblioteka posiadała 25 etatów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że zdecydowanej poprawie
uległa frekwencja w pracy. W stosunku do 2011 r. o 216 dni zmniejszyła się ilość zwolnień
lekarskich i wyniosła 141 dni. W 2012 widać było bardzo dobrą współpracę i mocne
zaangażowanie władz Wydziału w rozwój Biblioteki. Również bibliotekarze podejmowali wiele
starań o sprawy Wydziału (B. Górna, T. Juchniewicz). Środki na wydatki Biblioteki pochodziły
z budżetu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz prawie 100 tys. zł z projektu „Rozwój
potencjału

i

oferty

edukacyjnej

Uniwersytetu

Wrocławskiego

szansą

zwiększenia

konkurencyjności Uczelni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Biblioteka wpłaciła do Kasy Kwestury za usługi kserograficzne i komputerowe 11.025,30 zł, a za kary związane z niedotrzymaniem terminu zwrotów książek – 11.619 zł. Za
karty czytelnika do czytelni głównej dla osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego wpłacono do
kasy Kwestury 7.400 zł. Biblioteka kontynuowała prenumeratę 4 baz zagranicznych
(ABI/Proquest, OECD, Westlaw International, HeinOnline) oraz 6 baz polskich (LEGALIS,
LEX, LEXPOLONICA, InforLex Ekspert, Polska 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. Dzięki staraniom pracowników Biblioteki została
zakupiona dla Uniwersytetu baza EMIS, którą sfinansował JM Rektor.
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Sukcesywnie rozwijała się Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, w której w sumie
umieszczono już 1.273 pozycje (w tym 361 publikacji w 2012 r., w znacznej większości
wydanych w roku bieżącym).
Bibliotekarze przygotowali 3 wystawy poświęcone pracownikom Wydziału:


w marcu: Przyjaźń może istnieć tylko wśród ludzi prawych. Jerzy Chodorowski (19202011) Wiesław Samecki (1927-2007) - 10 tablic + 2 gabloty



w maju: Dobry człowiek jest jak rzeka: przychodzą do niego spragnieni ludzie. Jerzy
Chodorowski (1920-2011) – 10 tablic + 2 gabloty



w październiku: Chwile czasu minionego. Prof. dr hab. Andrzej Mycielski (1900-1993) –
11 tablic + 2 gabloty.
Bibliotekarze podnoszą swoje kwalifikacje: dwie osoby rozpoczęły studia podyplomowe

w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Dwie osoby w czerwcu wzięły
udział w dwudniowej X Konferencji Kierowników Bibliotek Prawniczych w Toruniu, w
listopadzie dwie bibliotekarki były obecne na jednodniowej konferencji zorganizowanej przez
Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich Biblioteki cyfrowe - organizacja – prawo –
funkcjonowanie.

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE I POZAWYDZIAŁOWE
Centrum Brytyjskie
W 2012 roku dużym powodzeniem wśród nauczycieli języka angielskiego cieszyły się lekcje
biblioteczne, przeprowadzane w Centrum Brytyjskim. Z lekcji korzystała młodzież szkół, od
podstawowych do średnich, nierzadko również przy okazji zapisując się do Biblioteki i
rozpoczynając korzystanie z jej zbiorów. Kontynuowaliśmy również prowadzenie warsztatów
dla rodziców i ich dzieci, z cyklu: Jak pomagać dzieciom w nauce j. angielskiego. Warsztaty te
są popularne nie tylko wśród rodziców, ale także nauczycieli j. angielskiego. Pod koniec roku
otrzymaliśmy z British Council materiały do organizacji drugiej edycji warsztatów.
Rozpoczęliśmy również udział, wraz z British Council, w kampanii promocyjnej Kwalifikacji
stypendialnej BAS na lata 2013 – 2015 dla uczniów szkół średnich: dwóch lat nauki,
zakończonej maturą, zdawaną w Wielkiej Brytanii.
W tym roku zbiory Biblioteki zostały nieznacznie poszerzone o pozycje podarowane
przez czytelników – darczyńców oraz o książki, nominowane do Nagrody Booker Prize za rok
2012, ze zwycięską pozycją na czele. W związku z tym, przygotowaliśmy również wystawę,
poświęconą autorce zwycięskiego tytułu: Hilary Mantel.
W listopadzie stworzyliśmy nowy dział w Bibliotece – turystyczny. Zgromadziliśmy w
nim przewodniki i książki turystyczne w j. angielskim. Pochodzą one głównie z darów
zaprzyjaźnionych z Biblioteką czytelników oraz pracowników Biblioteki. Dział ten cieszy się
dużą popularnością, zwłaszcza wśród studentów obcojęzycznych.
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W minionym roku w bibliotece nastąpiły duże zmiany kadrowe. Od września 2012 dwie
osoby z czterech, poprzednio zatrudnionych, stały się nieczynne zawodowo – jednej z nich
skończyła się umowa o zatrudnienie, druga przebywała na zwolnieniu lekarskim.
Na rok 2013 planujemy rozpoczęcie drugiej edycji warsztatów Jak pomagać dzieciom w
nauce j. angielskiego, zwiększenie księgozbioru oraz współpracę z nauczycielami, głównie
języka angielskiego.

Biblioteka Austriacka
„20 lat Biblioteki Austriackiej Uniwersytetu Wrocławskiego” – to hasło patronowało całorocznej
działalności Biblioteki w 2012 r. Ten skromny jubileusz został uświetniony wieloma imprezami
kulturalnymi, przygotowanymi przez Bibliotekę Austriacką we współpracy z Austriackim
Konsulatem Generalnym, Austriackim Forum Kultury w Krakowie, Instytutem Filologii
Germańskiej,

Konsulatem

Honorowym

Austrii,

Instytutem

Austriackim,

Polskim

Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Niemieckiego, Muzeum Uniwersyteckim, szkołami
różnych typów oraz innymi instytucjami. Zaprosiliśmy publiczność Dolnego Śląska na wystawy
(Otto Wagner und seine Schule, Gustav Klimt – Wegbereiter der Moderne), spotkanie z
pisarzami (Eginald Schlattner, Barbara Frischmuth), koncerty Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Wiedeńskiej – od J. Lannera do R. Stolza z udziałem solistów wiedeńskiej Volkssoper:
Martina

Dorak

i

Eugene

Amesmann,

recital

fortepianowy

Christopha

Traxlera,

współuczestniczyliśmy w organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej Ten „nierozsądny”
Peter Hankle”, uczestniczyliśmy w akcji organizowanej przez Büchereiverband Österreichs p.t.
„Österreich liest”, w Dolnośląskim Festiwalu Nauki z programem dla dzieci i młodzieży
szkolnej, promowaliśmy literaturę austriacką dla dzieci w „Dniu Europejskim”; uczestniczyliśmy
w imprezie „Międzynarodowy Dzień Języków Obcych”. Biblioteka Austriacka patronowała
konkursowi translatorskiemu organizowanemu przez XII LO we Wrocławiu oraz konkursowi
niemieckojęzycznej

piosenki

bożonarodzeniowej

organizowanym

przez

Liceum

Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek, brała udział w „Nocy Andersena” – imprezie literackiej
organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Strzegomiu. Ponadto w pomieszczeniach
biblioteki odbywają się cyklicznie spotkania szkoleniowe dla kandydatów na bibliotekarzy
dyplomowanych, warsztaty dla nauczycieli języka niemieckiego, lekcje biblioteczne dla
młodzieży szkolnej, prezentacje Austrii i Lichtensteinu. Stan zatrudnienia uległ zmianie: 1
osoba pracuje na pełnym etacie, natomiast z dniem 31.08.2012 r. wygasła umowa o dzieło z
pracownikiem emerytowanym, zatrudnionym w niepełnym wymiarze godzin. Księgozbiór
biblioteczny powiększył się o 160 wol. druków zwartych. Nieznacznie zmniejszyła się liczba
czytelników, stan korzystania z księgozbioru w czytelni i wypożyczalni nieznacznie się obniżył.
W dniach 23–29.09.2012 r. kierownik biblioteki uczestniczyła w między-narodowej konferencji
naukowej „Pluralität als kulturelle Lebensform: Österreich und die Nationalkulturen
Südosteuropas. Ungarn - Rumänien – Serbien - Kroatien".

99

Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
W bibliotece Studium pracują na pełnych etatach 2 osoby zatrudnione na stanowiskach
kustoszy. Rok 2012 był dla pracowników biblioteki tak jak poprzedni rokiem wytężonej pracy.
Została zakończona selekcja czasopism i druków zwartych rozpoczęta po przeprowadzce do
dawnych pomieszczeń przy pl. Nankiera 2/3. Usunięto 459 wol. czasopism, 472 wol. druków
zwartych z inwentarza podstawowego oraz 1.117 wol. z inwentarza skryptów. Zlikwidowano
również stare rewersy z lat 1977 – 2004, razem 79 wol. Wszystkie ubytki zostały wykreślone z
inwentarzy a kartki katalogowe usunięte z katalogów.

Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta
(CSNE im. W. Brandta)
1.09.2012 r. zatrudniono do Biblioteki dwie osoby: Łukasza Wolaka i Edytę Kotyńską, a do
innej pracy odszedł p. Piotr Wejmann. Nowa kadra stanęła przed zadaniem kontynuowania
prac, wdrożenia się w obsługę programu KOHA zarządzającego katalogiem, uporządkowania
dużej ilości nagromadzonych w pudłach książek oraz przed systematyczną modernizacją
Biblioteki. Wszystkie podstawowe zadania biblioteczne były prowadzone na bieżąco. W lipcu
pozyskano prywatny księgozbiór prof. W. Spohna. Czasochłonne prace porządkowe i selekcję
księgozbioru przeprowadzono w sierpniu i we wrześniu (166 pudeł). Wybrane książki zostały
zaproponowane wrocławskim bibliotekom i pracownikom naukowym, a na końcu trafiły na
akcję „Książka dla żaka” (22-24.10.12). Uporządkowano również publikacje wydane przez
CSNE, co zaowocowało wymianą tych publikacji w ramach odnowionych kontaktów
z partnerami Centrum i Biblioteki. W sierpniu opracowano dokumenty biblioteczne: regulamin
oraz profil gromadzenia zbiorów. Od listopada czytelnicy, z komputera w czytelni, mają dostęp
do licencjonowanych baz danych BUWr. Zauważa się systematyczny wzrost odwiedzin
czytelników (ok. 3 os. dziennie). Czytelnicy odwiedzający Bibliotekę z pierwszego roku studiów
oraz inni goście są informowani o działalności Biblioteki oraz o zasadach korzystania ze
zbiorów, katalogu i baz danych. W sierpniu włączono Bibliotekę, jej działalność oraz
wiadomości promujące Centrum w obieg informacji społecznościowych na Facebooku.
Uczestniczono w ogólnokrajowej akcji „Tydzień zakazanych książek 2012” przygotowując
wystawkę „Opozycja systemowa” (30.09-6.10.12). Uzyskaliśmy pochwały za koncepcję tematu
oraz aranżację fotograficzną, a nasza praca znalazła się w krajowym podsumowaniu akcji:
http://static.bibliosfera.net/pdf/tzk-raport2012.pdf. Inne prace wykonane przez pracowników
Biblioteki to np. sporządzanie opisów bibliograficznych publikacji pracowników, obsługa
fotograficzna imprez organizowanych w Centrum oraz uzupełnianie informacji na stronie
domowej Centrum w modułach Biblioteka i Publikacje.
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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 bibliotekoznawca na pełny etat; a ze strony Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
etnograf. 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

księgozbioru. Na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (www.ptl.info.pl)
umieszczony jest katalog on-line zbiorów bibliotecznych. Baza jest prowadzona w systemie
MAK, zbiory wpisywane są na bieżąco, a także retrospektywnie. W tej chwili zarejestrowane
są książki, które wpłynęły do Biblioteki w latach 1990-2012. W roku 2012 przeprowadzono
selekcję księgozbioru Biblioteki PTL, w wyniku której wycofano ze zbiorów 67 pozycji. Liczba
wpływów wydawnictw zwartych i ciągłych zmalała w porównaniu z rokiem poprzednim. Zbiory
pozyskiwane były drogą kupna, wymiany, darów. Do księgozbioru wprowadzono także
wydawnictwa własne Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. W tym roku biblioteka
prowadziła wymianę z 110 naukowymi i kulturalnymi instytucjami zagranicznymi i 47
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.

