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I.

Uwagi wstępne
Rok 2014 zdominowany został przygotowaniami i realizacją drugiego etapu

przeprowadzki Biblioteki do nowego gmachu na ul. F. Joliot-Curie 12 oraz
uruchomieniem w nim dwóch agend obsługi użytkowników: Czytelni Czasopism
Bieżących oraz Czytelni Śląskiej. Łącznie, w efekcie realizacji tego etapu przygotowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto kilkanaście przetargów, które
pozwoliły wyposażyć trzy magazyny w regały kompaktowe, przeprowadzić i ustawić
na nich 14 tys. mb zbiorów (w tym ok. 5,6 tys. mb zbiorów kolekcji śląsko-łużyckiej,
uprzednio poddanych podwójnemu procesowi dezynfekcji), wyposażyć (m.in. w
regały, stoły, sprzęt komputerowy, sieciowy i optoelektroniczny) – obie czytelnie,
wyposażyć i uruchomić szatnię,

a także zakupić potrzebne meble biurowe i

wyposażenie pokoi socjalnych. W związku z uruchomieniem dwóch nowych agend
udostępniania

w

nowym

budynku

komputerowego, sieciowego,
komputerowej

w

ww.

Biblioteki

-

dokonano

zakupu

sprzętu

drukarek i oprogramowania, rozbudowy sieci

pomieszczeniach,

uruchomienia

Bibliotecznej

Sieci

Bezprzewodowej (WiFi), wyposażenia nowych stanowisk w sprzęt komputerowy i
konfiguracji dostępu terminalowego dla użytkowników nowych czytelń.
W roku 2014 udało się uruchomić poprzez witrynę internetową BUWr dwa
nowe zdigitalizowane katalogi: katalog systematyczny nut oraz katalog tzw. zerówek
z Oddziału Starych Druków. W tle trwały prace nad sfinalizowaniem prezentacji
poprzez witrynę BU trzech katalogów fotografii z Oddziału Zbiorów Graficznych:
autorów, rzeczowego i topograficznego, przy wykorzystaniu nowych, atrakcyjnych
narzędzi.

Ponadto,

niektóre

zdigitalizowane

katalogi,

uzupełniono

o

nowe

funkcjonalności ułatwiające użytkownikom proces zamawiania zbiorów do: Czytelni
Czasopism Bieżących, Czytelni Śląskiej i Czytelni Zbiorów Specjalnych, a
pracownikom Biblioteki - śledzenie napływu i realizację tych zamówień. Warto też
odnotować fakt, że w bieżącym roku na witrynie Biblioteki został zaprezentowany
zdigitalizowany katalog alfabetyczny zbiorów Instytutu Filologii Germańskiej, który
wykonany został w oparciu o oprogramowanie wykorzystywane w BU i utrzymywany
jest na serwerze Biblioteki. Uniwersyteckiej.
W roku sprawozdawczym usprawniano funkcjonujące już bazy i systemy.
Przede

wszystkim

dokonano

usprawnień

w

bazie

Bibliografia

publikacji

pracowników UWr. oraz aktualizacji w komputerowym Inwentarzu Druków
Zwartych. Wykonano OCR około 438 skrzynek katalogu alfabetycznego BUWr.
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(zakończono na skrzynce 1627 z 1782 skrzynek), czyli około 400 tysięcy kart
zdigitalizowanego katalogu alfabetycznego BU, w celu pozyskiwania materiału do
dalszej obróbki. Ponadto, dokonano poprawek i polepszenia funkcjonalności w
Inwentarzu Zbiorów Zdigitalizowanych, Centralnym Dzienniku Korespondencji,
„Gromadzenie”,

Bazie

komputerowych

inwentarzach:

Oddziału

Zbiorów

Muzycznych, Oddziału Zbiorów Kartograficznych, Oddziału Zbiorów Graficznych,
Oddziału Rękopisów, Bazie danych usług Pracowni Reprografii, Bazie Polskich
Norm oraz w sposobie wykorzystania multiwyszukiwarki Summon.
Z prac zupełnie nowych - wdrożono do użytku w ramach Uczelni
Repozytorium

Uniwersytetu

Wrocławskiego

(RUWr),

przygotowano

i

przeprowadzono seminarium prezentujące strukturę i zasady funkcjonowania RUWr
oraz przeprowadzono warsztaty szkoleniowe dla koordynatorów wydziałowych
RUWr.
Dokończono realizację pilotażowego projektu wdrażania na Uczelni programu
Mendeley i przenoszenia kont basic do wersji premium.
Realizowano kilka projektów, w tym m.in. współpracę w ramach międzynarodowego
projektu Succeed, a także złożono nowe wnioski projektowe. W ramach
zabezpieczenia i popularyzowania cennych zbiorów Biblioteki - kontynuowano
napełnianie Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego, a w celu wsparcia
procesów dydaktycznych na Uczelni – napełnianie e-Czytelni.
Warto też nadmienić, że w roku sprawozdawczym część repozytoryjna BCUWr
została wyróżniona trzecim miejscem w Polsce wśród wszystkich repozytoriów
krajowych przez Spanish National Research Council – trzecią co do wielkości w
Europie (największą w Hiszpanii) instytucję publiczną, zajmującą się promocją
badań. Ponadto, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu została wyróżniona za
swe osiągnięcia w projekcie badawczym Succeed.
W listopadzie 2014 r. rozpoczęła się windykacja wierzytelności BU
obejmująca

nieoddane

książki, niezapłacone

kary za

nieterminowy zwrot

wypożyczonych wydawnictw oraz koszty upomnień wysyłanych przez Bibliotekę do
nierzetelnych użytkowników. Do 31 grudnia rozliczono 228 wol. wypożyczonych
książek: oddano 144 wol.,

za zagubione 84 wol. zapłacono kwotę 2.558 PLN.

Uregulowano także kary za nieterminowy zwrot książek wraz z opłatami za wysłane
przez BU upomnienia - w wysokości 67.110 PLN.
W roku sprawozdawczym podjęto działania związane z przygotowaniem
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zbioru przechowywanego w magazynie przy ul. Koszarowej do opracowania i
włączenia do księgozbioru BU. Powołano Komisję ds. selekcji nieopracowanych
zbiorów zabezpieczonych (wrzesień 2014). Do zadań Komisji należy wyłączenie
dubletów czasopism i zarejestrowanie ich w Bazie dubletów (do końca roku
sprawozdawczego było to 9 tyt. w 26 wol.), uzupełnienie posiadanych roczników i
przekazanie odnalezionych zeszytów czasopism do opracowania (do końca roku
sprawozdawczego było to 18 tyt. w 64 wol.), wyłączenie nowych czasopism
zgodnych z profilem gromadzenie zbiorów BU, z przeznaczeniem opracowania ich i
włączenia do zbiorów Biblioteki.
W sferze spraw pracowniczych warto nadmienić, że w roku 2014 miał
miejsce drugi etap regulacji i podwyżek uposażeń pracowniczych (z trzech
zaplanowanych przez MNiSW, w odniesieniu do pracowników krajowych uczelni
wyższych), który objął cały personel Biblioteki.

II. Nowy gmach Biblioteki
Na początku roku 2014 została podjęta decyzja władz rektorskich o realizacji
drugiego etapu przeprowadzki Biblioteki Uniwersyteckiej, zgodnie z planem i
kosztorysem przygotowanym przez dyrekcję BUWr. Etap ten polegał na
przeniesieniu do nowej lokalizacji wszystkich zbiorów, pozostałych po I etapie
przeprowadzki z dodatkowych magazynów bibliotecznych (pl. Solny i ul. Kuźnicza),
przeprowadzce wszystkich czasopism (bieżących, aktualnych opracowanych i
archiwalnych), przeprowadzce kolekcji śląsko-łużyckiej i uruchomieniu w nowym
gmachu - pierwszych dwóch agend obsługi użytkowników: Czytelni Czasopism
Bieżących oraz Czytelni Śląskiej. W tym celu późną wiosną dokonano zakupu
regałów kompaktowych, dopełniających magazyn na poziomie 0.00 (przetarg został
rozstrzygnięty zimą 2013 r.) oraz przetransportowano do niego zbiory z budynków
przy pl. Solnym oraz przy ul. Kuźniczej (łącznie ok. 4,2 tys. mb). Jednocześnie
wczesną wiosną przygotowano i przeprowadzono przetargi na wyposażenie
magazynów na poziomie +3.90 (w części dla zbiorów ogólnych) oraz na poziomie 3.90 (w części dla zbiorów specjalnych), do których miały odpowiednio trafić –
wszystkie czasopisma (poziom +3.90) oraz zbiory kolekcji śląsko-łużyckiej
(magazyn na poziomie -3.90). Przeprowadzono także przetargi na zakup regałów
do czytelń, na wyposażenie szatni (kompaktowe wieszaki i szafki samoobsługowe),
na uzupełnienie sprzętu sieciowego i komputerowego (w tym także w celu
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wyposażenia czytelń), na stoły do czytelń, na meble biurowe dla agend
udostępniania oraz na wyposażenie gabinetów pracowniczych i pokoi socjalnych.
Następnie przeprowadzono postępowania przetargowe na wykonanie usług
transportowych (cztery zadania), polegających na przewiezieniu zbiorów do nowej
lokalizacji.
Przeprowadzka została przeprowadzona głównie w miesiącach wakacyjnych
(lipiec, sierpień, wrzesień),

ale uruchomienie agend nastąpiło dopiero w

październiku, ze względu na problemy z terminowym wykonaniem stołów,
stanowiących ich podstawowe wyposażenie. W efekcie tych działań do nowego
gmachu przetransportowano łącznie ok.8,3 tys. mb zbiorów nowych (książek i
czasopism) w dwóch zadaniach (4,2 tys. mb w I zadaniu i 4,1 tys. mb w II zadaniu)
oraz ok. 5,6 tys. mb zbiorów z kolekcji śląsko-łużyckiej. Zbiory śląsko-łużyckie przed
przeniesieniem poddano jeszcze procesowi dwukrotnej, kompleksowej dezynfekcji.
W wyniku realizacji tego etapu przeprowadzki od października 2014 r. w
nowym budynku Biblioteki przy ul. F. Joliot-Curie 12 uruchomiono funkcjonowanie
dwóch czytelń na poziomie +7.60 i rozpoczęto obsługę użytkowników. Docelowo obie czytelnie w przyszłości będą funkcjonować na osobnych poziomach, jednak w
chwili obecnej, głównie ze względów ekonomicznych i logistycznych takie
rozwiązanie uznano za optymalne.
Od października 2014 r. w budynku Biblioteki przy ul. Joliot-Curie 12
użytkownicy zyskali dostęp do wszystkich czasopism (bieżących, aktualnych
opracowanych i archiwalnych) oraz do kolekcji śląsko-łużyckiej, w budynku
Biblioteki przy ul. Szajnochy 7/9 nadal mogą korzystać ze źródeł informacji w
Informatorium, wypożyczać książki – w Wypożyczalni Miejscowej, a w Czytelni
Głównej korzystać z wydawnictw zwartych na miejscu. W Bibliotece Na Piasku – w
Czytelni Zbiorów Specjalnych – mogą korzystać ze zbiorów specjalnych, tj. starych
druków, rękopisów, zbiorów muzycznych, graficznych lub kartograficznych.
III. Finanse
Głównym źródłem finansowania Biblioteki pozostawał budżet Uczelni. W
2014 r. Biblioteka Uniwersytecka działała w warunkach samodzielności finansowej.
W roku sprawozdawczym Bibliotece została przyznana dotacja MNiSW w
wysokości 11.158.800 PLN (w roku 2013 było to odpowiednio 9.070.500 PLN, a w
roku 2012 - 9.170.100 PLN), w tym limit wynagrodzeń osobowych (z pochodnymi)
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stanowił kwotę 9.452.00 PLN (w roku ubiegłym było to - 8.475.700 PLN). W ten
sposób, poza kosztami osobowymi, Bibliotece przydzielono 1.706.800 PLN (w 2013
r. było to - 594.800 PLN) na pokrycie wszelkich innych kosztów działalności, w tym
na bieżącą obsługę i utrzymanie nowego gmachu BUWr (media, przeglądy
gwarancyjne, ochrona budynku, drobne naprawy itp.).

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).
Ponadto, wzorem lat ubiegłych, Biblioteka Uniwersytecka starała się
wypracować dochody własne, m.in.
opracowywania

kwerend

i

z działalności usługowej, wynajmu lokali,

narzutów

z

projektów.

Wysokość

dochodów

wypracowanych w 2013 r. wyniosła 526.117 PLN (w 2013 r. było to 542.382 PLN ).

IV. Organizacja i kadry
W minionym roku w wyniku kolejnego etapu przeprowadzki – oprócz
przeniesienia kolejnej partii zbiorów ogólnych z magazynów przy ul. Szajnochy, ul.
Kuźniczej i Pl. Solnego oraz Kolekcji Śląsko-Łużyckiej z ul. Św. Jadwigi - otwarto w
nowym gmachu Czytelnię Śląską i Czytelnię Czasopism Bieżących, mieszczące się
w jednym pomieszczeniu. Czytelnia Śląska jest nową komórką organizacyjną w
Sekcji Czytelń Oddziału Udostępniania Zbiorów.
Aby

przyspieszyć

opracowanie

czasopism

ze

zbiorów

zabezpieczonych

przeniesiono katalogera, z dużym doświadczeniem w opracowaniu zbiorów z
dawnej Biblioteki Miejskiej, z Oddziału Wydawnictw Zwartych do Oddziału
Wydawnictw Ciągłych.
Struktura wykształcenia kadry wykazuje, że 149 osób

(czyli 74,1 %

wszystkich zatrudnionych) ma ukończone studia wyższe (9 osób posiada stopień
doktora), 7 osób (3,4%) – szkoły policealne, 39 osób (czyli 19,4 %), posiada
wykształcenie średnie oraz 5 osób – zasadnicze zawodowe i

1 osoba

-

wykształcenie podstawowe. Wśród wszystkich zatrudnionych: 163 osoby to
pracownicy służby bibliotecznej (w tym 8 bibliotekarzy dyplomowanych), 29 pracownicy inżynieryjno-techniczni, 9 - pracownicy administracyjni.
Fluktuacja kadr objęła łącznie 3 osoby (zrezygnowało z pracy 2 osoby a
przyjęto – 1). W sumie, na koniec roku 2014 – w Bibliotece było zatrudnionych 201
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osób (w tym 9 osób zatrudnionych przy realizacji projektów i opłacanych ze
środków pozabudżetowych).
Absencja chorobowa w BUWr w roku 2014 wyniosła 2.076 dni. Wskaźnik
absencji (przy 43.922 dniach roboczych) wyniósł 4,7 %. W roku 2013 absencja
chorobowa wynosiła 1.975 dni (nominalny czas pracy 43.480 dni), co dało wskaźnik
na poziomie 4,5 %.
W

okresie

sprawozdawczym

obligatoryjną

podwyżką

wynagrodzenia

zasadniczego w wysokości 180 PLN, z wyrównaniem od 1.01.2014 r., zostali objęci
wszyscy pracownicy Biblioteki. Oprócz podwyżek obligatoryjnych przyznano także
podwyżki uznaniowe. W efekcie realizacji drugiego etapu regulacji i podwyżek
uznaniowych, w oparciu o środki finansowe otrzymane z MNiSW – uposażenia
wszystkich pracowników Biblioteki uległy znaczącej poprawie.
Łącznie w roku sprawozdawczym awans uzyskało 10 pracowników Biblioteki
Uniwersyteckiej, w tym: na stanowisko kustosza – 6 osoby, na starszego
bibliotekarza – 2 osoby, na bibliotekarza - 2 osoby. Pracownik Oddziału
Przechowywania

Zbiorów

ukończył

Podyplomowe

Studia

Kwalifikacyjne

w

Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr.
Jak co roku, dyrekcja Biblioteki złożyła wnioski (na podstawie opinii kierowników) o
przyznanie zasłużonym pracownikom odznaczeń państwowych. Po ich rozpatrzeniu
- Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymali: Marek Cap, Jadwiga Łukaszewicz,
Olga Niedźwiecka, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę - Tomasz Kalota, Iwona
Lewandowska, Brązowy Medal za Długoletnią Służbę – Monika Górska, Piotr
Rossa, Krzysztof Wysokiński.
Nagrody Rektora UWr z okazji Święta Uniwersytetu przyznano 108 pracownikom.
W roku 2014 zmarli emerytowani pracownicy Biblioteki: Julian Fercz (21.09.193319.05.2014)

w latach 1987-1991 wicedyrektor do spraw zbiorów specjalnych,

Teresa Osiecka (21.11.1926-29.05.2014) w latach 1982-1991 kierownik Oddziału
Gromadzenia Zbiorów, Józef Długosz (26.02.1928-17.10.2014)

w latach 1981-

1985 dyrektor Biblioteki Głównej.
V. Obsługa administracyjno - gospodarcza
W roku 2014 wysłano przesyłki pocztowe (monity o zwrot książek, wysyłka
wydawnictw w ramach wymiany krajowej i zagranicznej oraz wypożyczenia
międzybiblioteczne) na łączną kwotę 35.472 PLN (w roku ubiegłym kwota ta
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wyniosła 45.353 PLN).
Z prac konserwatorsko - remontowych przeprowadzonych w roku sprawozdawczym
należy wymienić wykonanie nowego zasilania energetycznego w budynku przy ul.
Szajnochy 7/9 oraz rozpoczęcie prac związanych z rozdziałem mediów na budynki
przy ul. Szajnochy 7/9 (budynek zajmowany przez BU) i Szajnochy 10 (budynek
opuszczony przez BU).
W związku z odspoinowaniem w 2013 r. nadproża nad oknem, na wysokości
pierwszego piętra,

w budynku Biblioteki „Na Piasku” zaistniała konieczność

ustawienia zabezpieczającego rusztowania wzdłuż całej ściany frontowej budynku i
opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont elewacji i wymianę
okien. W r. 2014 firma ARCH-STUDIO zakończyła prace nad przygotowaniem
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a grudniu został ogłoszony przetarg na
remont elewacji zewnętrznych i wymianę okien budynku - Etap I : Remont elewacji
zachodniej (frontowej) wraz z wymianą stolarki okiennej.
W listopadzie odnowione zostało ogrodzenie parkingu przy ul. Św. Jadwigi.
VI. Gromadzenie zbiorów.
W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bazie Gromadzenie 34.497 wol.
wydawnictw zwartych (w 2013 r. – 33.552) i 2.021 tytułów (47.778 jednostki)
wydawnictw

ciągłych (w 2013 r. – 2.106 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 23.446 (w r. 2013 – 21.929) wol. książek i
692 (w 2013 r. – 923) tytuły czasopism. Do bibliotek pozostałych jednostek
organizacyjnych UWr przekazano (po uzgodnieniu z bibliotekarzami) 2.076 wol.
książek (w 2013 r. – 1.531) i 278 jednostek czasopism (w 2013 r. - 635 jedn.).
W okresie sprawozdawczym zanotowano nieznaczny wzrost liczby książek i
czasopism

włączonych

do

księgozbiorów

bibliotek

systemu

biblioteczno-

informacyjnego UWr.
Łączny wpływ zbiorów do wszystkich bibliotek w Uniwersytecie Wrocławskim
wyniósł 53.096 wol. (więcej o 353 jedn./wol. niż w roku poprzednim, czyli wzrost o
0,6 %), w tym do Biblioteki Uniwersyteckiej wpłynęło 27.743 wol./jedn.; o 2.421
wol./jedn. mniej niż w roku poprzednim. Do 35 bibliotek specjalistycznych przyjęto
razem 25.353 jedn./wol.; o 2.774 wol. więcej niż w roku poprzednim. We wszystkich
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bibliotekach Uniwersytetu księgozbiory na koniec 2014 r. obejmowały łącznie
4.038.989 wol./jedn., w tym 2.380.084 - w Bibliotece Uniwersyteckiej i 1.658.905 w
bibliotekach specjalistycznych.
Wydatki ogółem na zakup księgozbiorów w 2014 r. wyniosły 1.620.922
PLN, (w 2013 r. 1.734.948 PLN) – spadek o 6,6%. Tendencja spadkowa utrzymuje
się od kilku lat. Jak co roku zdecydowana większość środków 1.335.889 PLN, czyli
82,4 % ogólnych wydatków na księgozbiory (podobnie jak w roku ubiegłym), została
przeznaczona na potrzeby 35 bibliotek specjalistycznych (średnio 38.168 PLN na
potrzeby jednej biblioteki). W BU z

budżetu wydatkowano na zakup zbiorów

285.033 PLN (w 2013 r. – 327.131 PLN)
Należy odnotować niewielką tendencję wzrostową funduszy przeznaczonych
przez jednostki Uczelni na abonowanie serwisów czasopism elektronicznych. W
roku 2011 wydatkowano na ten cel 474.345 PLN – dzięki tzw. licencjom krajowym
na konsorcja Science Direct, EIFL, SCI Expanded, Springer, finansowanym przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w 2012 r. – ponad 544.288 PLN, w r.
2013

- 529.288 PLN, zaś w 2014 r. na abonowanie serwisów elektronicznych

przeznaczono 583.756 PLN.

Z budżetu BUWr na usługi online (np. Archiwum

Gazety Wyborczej i Archiwum Rzeczpospolitej) wydano 5.835 PLN (w 2013 – 6.095
PLN).
W roku sprawozdawczym w Bibliotece Uniwersyteckiej odnotowano wzrost
ilości wydawnictw zwartych i ciągłych z egzemplarza obowiązkowego o 1.946
wol./jedn. (w 2013 r. w stosunku do 2012 r. spadek o 4.364 wol./jedn.) oraz –
kolejny już rok - spadek

kupna wydawnictw krajowych i zagranicznych – o

wol. 583 wol. (w 2013 r. w stosunku do 2012 r. – spadek o 1.827 wol./jedn.).
Niezaprzeczalnie, spadek liczby kupionych wydawnictw spowodowany jest coraz
niższym budżetem BU.
W obrębie wymiany zagranicznej utrzymany został korzystny bilans w ujęciu
wartościowym. Wartość materiałów otrzymanych (339 wol. wydawnictw zwartych i
wydawnictw ciągłych) wyceniona została na 171.298 PLN (w 2013 r. – 664 wol. na
kwotę 112.617 PLN), natomiast wartość materiałów wysłanych (2.658 wol.
wydawnictw zwartych i ciągłych) na kwotę 58.070 PLN (w 2013 r. – 389 wol. na
kwotę 74.241 PLN). W ramach wymiany zagranicznej prowadzonej przez Bibliotekę
Uniwersytecką do bibliotek specjalistycznych przekazano 316 wol. książek na kwotę
65.241 PLN oraz 66 tytułów czasopism o wartości 29.026 PLN.
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W ramach kupna antykwarycznego, w minionym roku, nie zakupiono
żadnego obiektu – z uwagi na niski budżet BU w 2014 r.
Gospodarka wydawnictwami zbędnymi i dubletami – z egzemplarza
obowiązkowego 6.994 wol./jedn. (publikacje niezgodne z profilem gromadzenia
bibliotek UWr) rozprowadzono poza biblioteki Uczelni a 192 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. F.
Joliot-Curie i sukcesywnie przekazywane „Na Piasek”.
W Oddziale Starych Druków, jako nabytki do księgozbioru podstawowego,
zarejestrowano 368 dzieł w 153 wol. Są to głównie druki z dawnej Biblioteki
Miejskiej oraz adligaty. W wyniku scalenia błędnie rozdzielonych wydawnictw z
inwentarzy wykreślono czternaście sygnatur. Stan zbiorów Oddziału Starych
Druków wynosi obecnie

317.661 dzieł w 229.337 wol.

Do księgozbioru

podręcznego włączono 39 wol.
W Oddziale Rękopisów roku sprawozdawczym nie było nabytków. Stan
zbiorów Oddziału

Rękopisów

wynosi

12.595

wol./jedn. Do

księgozbioru

podręcznego włączono 61 wol.
W Oddziale Zbiorów Graficznych sygnatury inwentarzowe otrzymało
509 jedn. Wszystkie nabytki były darami. Na szczególną uwagę zasługuje dar
zagraniczny graficznego portretu Idy Boy-Ed. Obiekt pochodzący z d. Biblioteki
Miejskiej nabyła na aukcji potomkini pisarki i przekazała do BUWr. Stan zbiorów
graficznych
wpisanych

wynosi 66.650 jednostek (w tym 11.828 jedn. nieopracowanych
do

inwentarza

zbiorów

zabezpieczonych).

Do

księgozbioru

specjalistycznego przyjęto 287 wol. wydawnictw zwartych i 42 wol. czasopism
W Oddziale Zbiorów Muzycznych zinwentaryzowano 693 wol. nut nowych.
Stan zbiorów wynosi 48.166 wol./jedn. Do księgozbioru specjalistycznego przyjęto
148 wol. wydawnictw zwartych i 224 numery czasopism dla 46 tytułów (w tym 3
tytuły nowe).
W Oddziale Zbiorów Kartograficznych przyjęto do zbiorów 300 jednostek.
Stan zbiorów specjalnych Oddziału wynosi 17.939 wol./jedn., w tym 1.578 jedn.
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nieopracowanych.
Do księgozbioru Czytelni Zbiorów Specjalnych przyjęto 46 wol. i 2 CD/DVD
(kolekcja bibliologiczna tworząca zaplecze czytelni). Do księgozbioru podręcznego
Czytelni włączono 76 wol. i 2 CD/DVD, wycofano z Czytelni 1.910 wol. w tym 1.452
wol. przemieszczono do Czytelni Śląskiej w nowym budynku Biblioteki.

Stan

księgozbioru Czytelni Zbiorów Specjalnych liczy w części magazynowej: 20.304
wol. wydawnictw zwartych, 497 wol. czasopism i 42 CD/DVD oraz księgozbioru
podręcznego: 5.265 wol. wydawnictw zwartych, 434 wol. czasopism, 61 CD/DVD i
25 dzieł w postaci mikroform. Zbiór bibliologicznych dokumentów życia społecznego
obejmuje 2.032 jednostek.
Kolekcja śląsko - łużycka (d. Gabinet Śląsko-Łużycki) powiększyła się o:
881 wol. wydawnictw zwartych, 679 wol. czasopism, 151 zwojów mikrofilmów, 23
CD/DVD. Stan zbiorów na koniec 2014 roku wynosi 52.078 wol. wydawnictw
zwartych, 65.703 wol. czasopism, 9.399 wol. „Wratislavianów” (zbiór zamknięty),
29.644 zwojów mikrofilmów oraz 257 CD/DVD.
W związku ze skontrum prowadzonym w magazynie głównym

oraz

realizacją II etapu przeprowadzki zbiorów ogólnych do nowego budynku Biblioteki prace nad reorganizacją księgozbiorów podręcznych i specjalistycznych oddziałów
zbiorów specjalnych nadal realizowano w bardzo ograniczonym zakresie. Ogółem,
w wyniku selekcji wydawnictw i przekazywania zbiorów do magazynu głównego lub
innych oddziałów – przekazano 23 wol. (w 2013 r.: 27 wol.).

VII. Opracowanie zbiorów
Opracowanie wydawnictw zwartych prowadzone było w dalszym ciągu
dwutorowo. Metodą tradycyjną, na kartach katalogowych opracowywano książki ze
zbiorów zabezpieczonych. W roku sprawozdawczym skatalogowano 248 wol. (w
2013 r. – 477 wol.). Napisano 714 (788) kart głównych i pomocniczych, powielono
176 (660). Do katalogów włączono 243 (99) karty. Do księgi inwentarzowej wpisano
264

dzieła (357) oraz 28 (86) wol. dopisów do wydawnictw wielotomowych.

Osygnowano 273 dzieła i 784 karty katalogowe.
Zbiory nowe były katalogowane komputerowo, w programie VIRTUA. Do
opracowania przyjęto 27.679 wol. książek oraz 33 dokumenty nieksiążkowe. W
sumie opracowano wydawnictw zwartych 25.835 (24.574) wol. oraz 27 (84)
dokumentów nieksiążkowych

(w tym w opracowaniu centralnym dla bibliotek
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specjalistycznych 5.865 (4.752) wol. i 15 (44) dokumentów nieksiążkowych) oraz
5.017 (6.501) wol. czasopism, w tym 283 tytuły nowe. W inwentarzach
elektronicznych zarejestrowano

21.178 (21.771) wol., 49 poszytów i 410

dokumentów towarzyszących oraz 4.673 (6.480) wol. czasopism.
Do komputerowej bazy katalogowej w programie VIRTUA wprowadzono i
skopiowano razem 32.967 rekordów bibliograficznych, w tym dla książek i
dokumentów nieksiążkowych 32.759 w bibliotece głównej i w bibliotekach
specjalistycznych (Prawa, Chemii, Matematyki i Informatyki, Geografii i Rozwoju
Regionalnego, Pedagogiki oraz Filologii Angielskiej). Dla wydawnictw ciągłych
skopiowano 208 rekordów bibliograficznych, do których utworzono 298 rekordów
zasobu i 725 rekordów egzemplarza dla monografii.
Na koniec roku 2014 w katalogu komputerowym BUWr znajdowało się 9.728
rekordów bibliograficznych dla wydawnictw ciągłych w ilości 11.993 rekordy zasobu.
W wyniku prac nad komputerowym opracowaniem zbiorów do bazy NUKAT
wprowadzono 36.777 rekordów do kartoteki haseł wzorcowych, tworzonych w
oddziałach: Wydawnictw Zwartych, Wydawnictw Ciągłych oraz w oddziałach
zbiorów specjalnych.
Stan własnych baz komputerowych na koniec roku 2014 przedstawia się następująco:
Przybyło

Rekordy
2013

Razem
2014

Bibliograficzne

27.925

32.967

482.134

KHW

37.857

36.777

779.855

530

729

14.875

47.996

50.314

935.793

w tym: 22.579 w bibl.

w tym:25.543 w

specjalist.

bibl.specjalist.

10.561

16.414

42.482

33

58

10.031

Zasobu
Egzemplarza

Czytelników
Program Kallisto

W 2014 r. zmodyfikowano ok. 6.600 rekordów już istniejących w bazie.
Oprócz centralnego opracowania dla 23 bibliotek specjalistycznych
prowadzonego w Bibliotece Uniwersyteckiej, wyraźnie uwidoczniają się efekty prac
niektórych bibliotek, zwłaszcza w zakresie tworzenia rekordów egzemplarza
(25.543 rekordów). W 2014 r. utworzono razem 50.314 rekordów egzemplarza, w
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tym: w Sekcji Opracowania Technicznego Oddziału Wydawnictw Zwartych 26.152,
w Oddziale Wydawnictw Ciągłych – 725.
Przy opracowaniu przedmiotowym książek i dokumentów elektronicznych
utworzono i wprowadzono do bazy NUKAT 11.860 haseł w języku KABA,
utworzono 753 hasła wzorcowe oraz 3.042 hasła rozwinięte. Zmodyfikowano 456
rekordów.
W Narodowym Uniwersalnym Katalogu (NUKAT) znajduje się 230.689 rekordów
KHW i 124.390 rekordów bibliograficznych autorstwa bibliotekarzy BUWr i bibliotek
specjalistycznych (stan na dz. 31.12.2014r.)
Książki przeznaczone do wolnego dostępu w nowej bibliotece są dodatkowo
klasyfikowane wg Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (KBK) - opracowano 9.648
(9.751) książek, tworząc 18.283 (21.950) symboli. 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. W roku sprawozdawczym wydrukowano i naklejono na grzbiety książek
kolejnych 10.727 (12.481) etykiet.
Kontynuowano korektę KBK dla książek (17.632 wol.) wcześniej wytypowanych do
wolnego dostępu. Korekta obejmuje wymianę etykiet KBK, usuwanie cutterów
„literatura piękna”, zmianę kolejności egzemplarzy. Wydrukowano i wymieniono
33.146 etykiety.
W oddziałach zbiorów specjalnych „Na Piasku“ materiały biblioteczne
uzupełniające księgozbiory specjalistyczne i księgozbiory podręczne opracowywane
są w oddziałach BUWr przy ul. F. Joliot-Curie (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

inwentarza

komputerowego. Sporządzono 785 opisów (w 2013 r.: 565) dla rękopisów z dawnej
Biblioteki Miejskiej. Komputerowy inwentarz rękopisów na koniec 2014 r. liczył
5.094 rekordów. W ramach przygotowywania inwentarza do wydruku dokonano ok.
1350 poprawek w zakładkach: opis kodykologiczny i treść (ujednolicano skróty i
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usuwano

błędne

literówki).

Kontynuowano

inwentaryzację

spuścizny

B.

Kocowskiego. W założonym do rejestracji formularzu utworzono 522 rekordy (w
sumie rejestr liczy 2267 wpisów). Zakończono nadawanie sygnatur zbiorowi
korespondencji J.D.F. Neigebaura. Prace porządkowe w zbiorze tzw. rozsypów
(582 poz. inwentarza rozsypów) i w zbiorze rękopisów przejętych do BUWr po
1945, tzw. Akcesja, zaowocowały zidentyfikowaniem dziewięciu pozycji jako
fragmentów rękopisów z kolekcji

dawnej Miejskiej. Materiały scalano bądź

przenoszono na sygnatury historyczne.
Do Biblioteki Cyfrowej wykonano 79 opisów (W 2013 r.: 170 opisów) w formacie
Dublin Core.

Systematycznie przeglądano listę publikacji planowanych do

digitalizacji (z tej listy 98 rękopisów przekazano do skanowania). Kontynuowano
łączenie istniejących opisów ze zdigitalizowanymi kopiami, publikowanie ich w BC
oraz linkowanie z bazami w portalu Dziedzictwo kulturowe w badaniach Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu (przelinkowano 428 kodeksów).
W Oddziale Starych Druków do inwentarza komputerowego wpisano
11.327 dzieł (w 2013 r.: 5.810). Na koniec 2014 r. inwentarz obejmuje 240.447
pozycji. Wydrukowano kolejny tom inwentarza obejmujący blok sygnatur 552001554993. Do katalogu NUKAT wprowadzono 881 rekordów bibliograficznych

(w

2013 r.: 1.018), dla których utworzono 791 rekordów khw; 436 rekordów poddano
modyfikacji. W bazie lokalnej

utworzono

1.330 rekordów egzemplarza.

Sporadycznie, w miarę znajdowania nowego materiału, uzupełniano bazy lokalne
OSD dotyczące druków śląskich (KATALOG, SILESIA, KHW dla Silesii). Łącznie do
baz lokalnych wprowadzono 13 rekordów. Do bazy „Katalog mikrofilmów”
wprowadzono 244 rekordy. Na koniec 2014 r. baza ta liczy 29.544 rekordy. W
związku z powiązaniem jej z przeglądarką Summon - w 92 rekordach poprawiono
kody krajów i języka druku.
zaliczanych wcześniej

W trakcie opracowywania zbiorów jeden z druków

do druków szesnastowiecznych zweryfikowano jako

inkunabuł. Przeprowadzano liczne konsultacje z innymi bibliotekami naukowymi
opracowującymi stare druki w celu porównywania egzemplarzy oraz dyskutowano
nad rozwiązaniami technicznymi dotyczącymi możliwości włączania do opisów
bibliograficznych informacji o proweniencjach.
Przeprowadzono meliorację katalogu zbioru starych druków objętego tzw.
sygnaturami zerówkowymi. Katalog zeskanowano i przygotowano do udostępnienia
w Internecie.
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Do Biblioteki Cyfrowej UWr sporządzono 342 opisy bibliograficzne (w 2013r.: 410)
oraz 111 opisów dzieł graficznych.
W Oddziale Zbiorów Graficznych ewidencją inwentarzową objęto
jednostek

(w

2013

r.:

675).

Do

katalogu

topograficznego

509

księgozbioru

specjalistycznego włączono 327 kart. Do Biblioteki Cyfrowej UWr opracowano 130
publikacji w formacie Dublin Core.
W Oddziale Zbiorów Muzycznych do inwentarzy wpisano 767 dzieł w 693
wol. (w 2013 r.: 711 dzieł w 439 wol.) Do katalogu komputerowego BUWr
wprowadzono rekordy bibliograficzne, rekordy egzemplarza i rekordy khw dla 767
druków muzycznych (w 2013 r.: 549). W połączeniu z rekordami wprowadzonymi w
poprzednich latach daje to ogólną sumę 5.124 opisów. Opracowanie rękopisów
muzycznych, których opisy wprowadzane są do międzynarodowej bazy rękopisów
muzycznych RISM prowadzi się w programie Kallisto. Opracowano 9 rękopisów
sporządzając 58 rekordów. Na koniec roku 2014 całkowita liczba rekordów
rękopisów muzycznych z Biblioteki Uniwersyteckiej wprowadzonych do programu
Kallisto wynosiła10.031. Katalogi i kartoteki podręczne Oddziału uzupełniono o 483
karty katalogowe (w 2013 r.: 362 karty). W ramach melioracji katalogu rękopisów
oraz katalogu starych druków wymieniono 197 kart. Do Biblioteki Cyfrowej UWr
wprowadzono 260 opisów muzykaliów, w tym w ramach projektu „Bibliotheca
Rudolphina” – 252 dzieła.
W Oddziale Zbiorów Kartograficznych zinwentaryzowano 283 jednostki
inwentarzowe.

Do

katalogu

komputerowego

wprowadzono

151

rekordów

bibliograficznych (w 2013 r.:140) oraz utworzono 407 rekordów egzemplarza, 165
rekordów opracowano przedmiotowo. Do bazy katalogowo-inwentarzowej (GAIKK Georeferencyjna Aplikacja Inwentarzowo-Katalogowa Kartografików) wprowadzono
404 rekordy (w 2013 r.:261). Stan bazy na dzień 31.12.2014 r. wynosi 20.359
rekordów, w tym 11.659 rekordów w lokalizacji BUWr. i 8.700 rekordów w innych
jednostkach uniwersyteckich. Do Biblioteki Cyfrowej UWr sporządzono w formacie
Dublin Core 366 opisów, a 427 obiektów zlinkowano ze skanami na serwerze IIP.
Opracowanie zbiorów specjalnych z kolekcji śląskiej dotyczy dwóch
zespołów: dokumentów życia społecznego (DŻS) oraz zbioru „Wratislaviana”. W
zakresie opracowywania zespołu dokumentów życia społecznego do
komputerowego BUWr

katalogu

wprowadzono 444 rekordy bibliograficzne (293) dla 881
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jednostek oraz 13 dopisów w istniejących już rekordach. Utworzono 1.647 (1.552)
rekordów haseł wzorcowych., 3.374 haseł przedmiotowych oraz 444 pola ze
słowami

kluczowymi.

Przedmiotem

opracowania

były

przede

wszystkim

pojedyncze druki ulotne za lata 1945-1949. Nowe zespoły dokumentów dla których
utworzono rekordy bibliograficzne to m.in.: broszury i ulotki propagandowe z lat
1945-1948, afisze i ogłoszenia ze Świdnicy, Świebodzic i Trzebnicy, cegiełki z lat
1945-1948, programy teatralne Teatru Polskiego we Wrocławiu.
Kolekcja „Wratislaviana” poddawana była jednostkowej ewidencji. W bazie
komputerowej wpisano 1.853 jedn. (w 2013 r.: 1.897 jedn.). Stan bazy na koniec
2014 r. wynosi 5.873 jednostki.
Z kolekcji śląsko-łużyckiej do Biblioteki Cyfrowej UWr wprowadzono 42 opisy, w
tym 12 opisów w ramach projektu „Upowszechnianie cennych źródeł do badań
poprzez digitalizację unikatowych gazet i czasopism z kolekcji śląskiej Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu”.
W

Czytelni Zbiorów Specjalnych prowadzono uzupełniające prace

katalogowe dla zbiorów opracowywanych przy ul. F. Joliot-Curie. Do katalogów
czytelnianych sporządzono 228 kart katalogowych. Łącznie do wszystkich
katalogów będących pod nadzorem Czytelni Zbiorów Specjalnych włączono 277
kart, zmeliorowano 46 kart. Po wycofaniu z Czytelni Zbiorów Specjalnych depozytu
d. Gabinetu Śląsko-Łużyckiego z katalogów czytelnianych wycofano 2.652 karty.

VIII. Udostępnianie
W październiku 2014 r. rozpoczęła swoją działalność nowa komórka
organizacyjna Oddziału Udostępniania Zbiorów – Czytelnia Śląska. W czytelni tej
są udostępniane zbiory śląsko-łużyckie (wydawnictwa zwarte, czasopisma,
mikroformy, dokumenty życia społecznego) oraz cymelia ze zbiorów ogólnych. W
tym samym czasie uruchomiono w nowym gmachu Biblioteki także Czytelnię
Czasopism Bieżących. W CCB użytkownicy mają dostęp do wszystkich bieżących
czasopism wpływających do BU, mogą korzystać także z wcześniejszych roczników
- już opracowanych.
Aby, zwłaszcza w nowych czytelniach, umożliwić użytkownikom korzystanie
z katalogów komputerowych BU oraz zdalne zamawianie wydawnictw do czytelń
wprowadzono czasową kartę czytelniczą ważną przez 10 dni kalendarzowych oraz
kartę roczną.
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W dniu otwarcia czytelni (20.10.2014) pierwszy użytkownik otrzymał
darmową kartę roczną.
Z Czytelni Głównej skorzystało 25.752 czytelników (mniej o 2.538
użytkowników niż w 2013 r.; spadek o 9 %), wśród których tradycyjnie najliczniejszą
grupę stanowili studenci UWr (14.674 czyli 56,9%) i pracownicy naukowi UWr
(3.280, czyli 12,7%). Udostępniono 72.466 wol. ( niej o 35.871 wol. – spadek o
33,2%) wydawnictw zwartych i ciągłych oraz mikroform.
W Czytelni Czasopism Bieżących zarejestrowano 3.023 użytkowników (o 1.512
więcej niż w 2013 r.; wzrost o 100%), którym udostępniono 14.905 jedn. czasopism
bieżących (mniej o 12.596 jedn.; spadek o 46%) oraz 14 tyt. Filmów NT. praw
człowieka.

Użytkownicy mieli bezpośredni dostęp do wszystkich czasopism

bieżących wpływających do BU , tj. do 2.461 tytułów w 9.090 jedn./wol.
W roku sprawozdawczym w CCB udostępniano także wcześniejsze roczniki
czasopism – już opracowane, zewidencjonowane i wprowadzone do katalogu
komputerowego lub zdigitalizowanego. Dla 887 użytkowników (w tym: 499
studentów UWr oraz 94 pracowników naukowych) wypożyczono 1.876 wol.
czasopism.
Czytelnię Śląską od 20 października 2014 r. odwiedziło 560 użytkowników, wśród
których było 210 studentów UWr (37,5%) oraz

222 pracowników naukowych

(39,6%). Łącznie udostępniono 3.868 wol./jedn.
W wypożyczalni miejscowej wypożyczono 133.405 wol. (mniej o 22.610 wol. niż
w roku ubiegłym; spadek o 14,5%), w tym studentom Uniwersytetu Wrocławskiego
– 92.632 wol. czyli 69,4%. Pracownikom Uniwersytetu wypożyczono 11.231 wol.
czyli 8,4% . Wśród książek wypożyczonych 91 % (w 2013 r. – 90,3 %) stanowiły
książki znajdujące się w bazie komputerowej, których wypożyczanie odbywało się w
sposób zautomatyzowany. Zamówienia komputerowe stanowiły 93,8% ogólnej
liczby złożonych rewersów (107.502). Niewątpliwie dzięki komputeryzacji procesu
wypożyczania i komputerowej informacji o dostępnych zbiorach można odnotować
niski poziom zamówień niezrealizowanych (3,6% ogólnej liczby 129.776 rewersów
złożonych do realizacji; w 2013 r.– 2,7% ogólnej liczby 131.201 rewersów).
W udostępnianiu zbiorów w 2014 r. daje się zauważyć tendencję spadkową.
Zjawisko to trzeba tłumaczyć zmniejszającą się liczbą studentów w Uczelni oraz
drugim etapem przeprowadzki do nowego budynku BU. W okresie od lutego do
września duża partia zbiorów była wyłączona z udostępniania, oddziały związane z
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udostępnianiem były nieczynne w lipcu i sierpniu.
W minionym roku, do wszystkich grup czytelników, wysłano 448 monitów,
wzywających do zwrotu przetrzymywanych książek. Dzięki systematycznemu
corocznemu monitowaniu czytelników o zwrot przetrzymywanych książek utrzymuje
się wysoki wskaźnik oddawanych woluminów - w 2014 r. zwrócono ok.99.252 wol.
(w 2013 r. dokonano zwrotu ok. 125.840 wol.)
Uprawnienia do wypożyczania książek (poprzez aktywowanie konta na
podstawie elektronicznej legitymacji studenckiej bądź poprzez wykupienie karty
bibliotecznej) uzyskało 1.246 (w 2013 r. – 2.434; spadek o 49% %) użytkowników,
dokonano również prolongaty 15.168 kont bibliotecznych.

W sumie 16.414 (w

2013 r.– 14.415; wzrost o 12,2%) osób wpisanych do bazy uzyskało prawo do
wypożyczania książek w roku akademickim 2014/2015, w tym 10.662 (czyli 64,9%)
studentów UWr (w 2013 r. – 9.165). Ogółem, na koniec roku 2014, baza
komputerowa zawierała 42.482 (w 2013 r. – 47.478) rekordów czytelnika .
Wypożyczalnia międzybiblioteczna na 1.894 otrzymanych zamówień (w 2013r. –
2.027) zrealizowała wysyłkę 1.908 wol. (w 2013 r. – 1.700) do bibliotek krajowych i
zagranicznych. Na podstawie 329 (w 2013 r. - 333) zamówień wysłanych do
bibliotek

krajowych

i

zagranicznych

dla

użytkowników

naszej

Biblioteki

sprowadzono 285 wol. (344 wol. w 2013 r.).
Udostępnianie zbiorów specjalnych odbywa się wyłącznie w Czytelni
Zbiorów Specjalnych.

W sporadycznych wypadkach w oddziałach zbiorów

specjalnych odnotowano udostępnianie zbiorów w ramach doraźnej konsultacji z
użytkownikami, w trakcie pokazów dydaktycznych oraz we wrześniu – w okresie
zamknięcia Czytelni Zbiorów Specjalnych na czas przeprowadzki kolekcji śląskołużyckiej.
W Czytelni Zbiorów Specjalnych zarejestrowano 3.497 użytkowników (w 2013 r. –
4.487). Najliczniejszą grupę wśród czytelników (1.523 osoby) 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
733 razy. Inni użytkownicy (1.241) - to przede wszystkim: historycy sztuki,
nauczyciele, bibliotekarze, historycy i architekci.
W roku sprawozdawczym w Czytelni Zbiorów Specjalnych udostępniono 25.496
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wol. (w 2013 r.: 28.710 wol.), z tego: 8.553 wol. z kolekcji śląskiej, 9.269 wol. ze
zbiorów własnych Czytelni, 430 wol. z Oddziału Zbiorów Graficznych, 403 wol. z
Oddziału Zbiorów Muzycznych, 3.778 wol. z Oddziału Rękopisów, 3.048 wol. z
Oddziału Starych Druków oraz 15 wol. z Oddziału Zbiorów Kartograficznych (w tym
łącznie udostępniono 6.409 wol. (w 2013 r.: 2.746 wol.) zbiorów specjalnych). W
porównaniu z rokiem ubiegłym dwukrotnie wzrosła ilość udostępnionych rękopisów,
a trzykrotnie – starych druków.
Generalnie statystykę udostępniania zbiorów w Czytelni Zbiorów Specjalnych
trudno jest porównywać z rokiem ubiegłym. W związku z przenoszeniem zbiorów
śląsko-łużyckich do nowego budynku Biblioteki już od marca stopniowo były
wyłączane z udostępniania

oryginały niektórych czasopism dużego formatu. W

nowej lokalizacji, w Czytelni Śląskiej, udostępnianie zbiorów

wznowiono od 20

października 2014 r. Ponieważ cały zespół pracowników Czytelni Zbiorów
Specjalnych był zaangażowany w prace wynikające ze zmian organizacyjnych
Biblioteki – Czytelnia była zamknięta we wrześniu (w tym okresie czytelników
pragnących

skorzystać ze

zbiorów

specjalnych

przyjmowano

w dawnych

czytelniach oddziałów zbiorów specjalnych), a w październiku Czytelnia pracowała
tylko na jedną zmianę.
Te szczególne okoliczności oraz praktyka prezentowania zbiorów specjalnych w
oddziałach przy udzielaniu konsultacji lub gościom Biblioteki zwiększają statystykę
udostępniania zbiorów następująco: Oddział Starych Druków – zarejestrowano
121 gości, którym udostępniono 150 wol., Oddział Rękopisów - zarejestrowano
140 gości i prezentowano im 172 rękopisy, Oddział Zbiorów Kartograficznych
udostępnił w ramach pokazów i konsultacji 136 wol./jedn. map i atlasów dla 155
gości, Oddział Zbiorów Muzycznych przyjął 218 gości , którym zaprezentował 346
wol. a w pracowni Oddziału Zbiorów Graficznych podczas konsultacji
udzielonym 210 użytkownikom

wykorzystano 1783 jedn. grafiki, fotografii

i

pocztówek oraz 5.108 fotokopii zbiorów specjalnych.
Kolejną formą korzystania ze zbiorów jest zamawianie przez użytkowników
kopii z wybranych materiałów. Realizując zamówienia

Czytelnia Zbiorów

Specjalnych oraz poszczególne oddziały zbiorów specjalnych przekazały

do

Pracowni Reprografii i Digitalizacji 1.694 jedn./ wol. (w 2013 r.: 2.564), w tym 384
jedn. mikrofilmów.
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IX. Informacja naukowa
W Oddziale Informacji Naukowej udostępniano użytkownikom zarówno
księgozbiór podręczny Oddziału, jak i elektroniczne bazy danych. Zarejestrowano
odwiedziny 1.066 użytkowników (w 2013 r. – 1.419), którym udostępniono 165
wol. (w 2013 - 240). Użytkownicy korzystają przede wszystkim z elektronicznych
źródeł informacji. Na trzech komputerach w Informatorium (w tym jedno stanowisko
pracy dla osób niedowidzących) użytkownicy mieli dostęp do elektronicznych baz
danych (36 – 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 71.605 tytułów czasopism elektronicznych poprzez serwisy
abonowane przez Bibliotekę oraz do 25 baz pozostających w dostępie
promocyjnym. Dla użytkowników wykonano 624 (803) wydruków z Internetu oraz z
baz danych.
Uczelnia w 2014 r. nie uzyskała nowych dostępów do baz. Przedłużono dostęp do
bazy IBUK LIBRA. Liczba dostępnych tytułów książek elektronicznych wynosiła 946
(1023).
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 202 nowym użytkownikom. Stan bazy na koniec r. 2014
wynosił 2.104 (1.902) konta, w tym zablokowanych 111 (94).
Użytkownicy serwera proxy 156.17.58.23 w BUWr do użytków zdalnych

Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Liczba
użytkowników
Zarejestrowani
Aktywni
809
387
954
428
1 124
492
1416
539
1492
635
1902
684
2104
654

Volumen
pobrań
w Gb
161,6
123,6
131,7
236.7
323.1
453.6
704,1

Użytkownicy
o vol. pobrań
1Gb+
0,5 Gb+
24
50
21
49
25
62
50
59
71
54
78
67
96
75
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W roku 2014 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

25 011

79 206

104 217

18 881

77 423

96 304

16 435

79 615

96 050

11 492

86 249

97 741

6 900

84 091

90 991

2010

Licencja
krajowa

2011

Licencja
krajowa

2012

Licencja
krajowa

2013

Licencja
krajowa

2014

Licencja
krajowa

EBSCO
Rok

Sesje

Przeszu-

PDF+HTML

Koszt

kiwania

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

2013

14 513

436 689

26 561

Licencja krajowa

2014

30 311

121 833

17 019

Licencja krajowa
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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

22 500

4 403

26 903

Licencja krajowa

2011

23 603

3515

27 118

Licencja krajowa

2012

15 758

2586

18 344

Licencja krajowa

2013

20 922

1653

22 575

Licencja krajowa

2014

14 751

1226

15 977

Licencja krajowa

Web of Knowledge*
Rok

Koszt

ICM

Th.-Reuters

(PLN)

Sesje

Wyszu-

Sesje

(2)

(3)

(4)

Wyszu-

Journal

łącznie

kiwania

Citation

łącznie

Reports

Wyszu-

Sesje

Wysz

--

–

kiwania

kiwania

(1)

Sesje

(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: 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

2013

Lic. kraj.

1 342

4 836

7934

48970

9276

53 806

1747

2355

2014

Lic. kraj.

677

1 285

20182

60 999

20 859

62 284

1765

2060

*Od 12.01.2014 zmiana nazwy na Web of Science
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Nature
Koszt

Pobrane PDF+HTML

(PLN)
2011

Licencja krajowa

2423

2012

Licencja krajowa

1763

2013

Licencja krajowa

994

2014

Licencja krajowa

2373

Science
Koszt

Pobrane

(PLN)

PDF+HTML

Przeszukiwań

2011

Licencja krajowa

1888

882

2012

Licencja krajowa

1552

678

2013

Licencja krajowa

1909

588

2014

Licencja krajowa

1545(I-XI)

339(I-XI)

Licencje własne
JSTOR
Wykorzystano

Sesje

Wyszukiwania

Pdf/html

Koszt w PLN

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

421 z 586

--

--

34 095

*34 877,38

2009

399 z 586

--

--

40 065

10 067,73

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

805 z 1410

19 052

24 796

49 347

**19 088,98

2011

b.d.

18 803

25 179

50 448

19 148,64

2012

b.d.

32 001

23 670

41 195

16 541,00

2013

b.d

22 569

19 648

38 462

18 859,01

2014

b.d

14 919

12 422

29 241

18.357,61

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

Koszt (PLN)

Pobrane PDF+html

W tym pakiet
Astronomia

2008

-„-

2 683

2009

-„-

4 907

1 356

Formalny początek licencji
2010

93 427,26

5 030

1 193

2011

43 719

4995

1294

2012

53 881,14

5396

2230

2013

54 994,84

4036

944

2014

59 797,52

3365(I-VI)

967(I-VI)

American Institute of Physics / American Physical Society
Rok

Koszt

Pobrane

W tym

PDF+html

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

82 411,87

5283

294

2013

81 987,30

3084(I-IX)

152(I-IX)

2014

86 284, 49

4124

193

American Chemical Society
Koszt

Wyszu-

Pobrane

W tym

(PLN)

kiwania

PDF+

Legacy

HTML

Archive

2008

43 804,26

12 860(I-XI)

25 975

6 099

2009

78 988,61

14 740

25 801

4 496

2010

68 612,62

14 395

25 835

4 506

2011

71 035,08

15 299

26 199

4 443

2012

86 618,47

7 757

25 444

5 267

2013

84 031,76

6 517

25 100

4 292

2014

83 321,77

6 290

24 517

4 072
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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

55 745,72

3246

10248

1324

2013

58 375,05

3291

9640

1125

2014

61 299,50

4204(I-XI)

8348(I-VI)

1056(I-VI)

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

79 631,440

771

2456

0

2013

76 597,94

768

1882

0

2014

82,364,34

294(I-XI)

890(I-VI)

0

Proquest
Rok

Koszt (PLN)

Liczba przeszukiwań

Liczba

Liczba dokumentów

wyświetleń
2014

56 011,53

3195

1029

PDF/html
8171

W Informatorium Oddziału Informacji Naukowej i na stanowisku dyżurów w sali
katalogowej (65 godzin tygodniowo) - na podstawie katalogów własnych, katalogów
centralnych oraz polskich i zagranicznych źródeł informacyjnych - udzielono
bezpośrednio lub telefonicznie 7.807 informacji (w 2013 r.– 7.782), w tym:
- informacje bibliograficzne: 737 (w 2013 r. – 267)
- informacje biblioteczne:
6.525 (w 2013 r. – 7.273)
- informacje rzeczowe:
545 (w 2013 r. – 242)
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W Czytelni Zbiorów Specjalnych udzielono 3.651 informacji, natomiast pracownicy
oddziałów zbiorów specjalnych udzielili użytkownikom 710 konsultacji w zakresie
zasobów własnych kolekcji.
W Oddziale Informacji Naukowej zarejestrowano 261 (w 2013 r. – 264)
kwerendy pisemne, w tym 113 zagranicznych (w 2013r. - 124).
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.
W roku sprawozdawczym 2014 zarejestrowano, m.in.:


1.031.148 wywołań strony internetowej BUWr, bez wywołań Biblioteki
Cyfrowej) (w 2013 r. – 1.245.269, bez wywołań Biblioteki Cyfrowej,
Bazy Publikacji Pracowników UWr, Katalogu komputerowego Vectors
iPortal);



121.405 wyszukiwania w module „e-Źródła” (w 2013 r. – 241.632);



264.836 wejść do katalogu komputerowego VIRTUA poprzez interfejs
Vectors iPortal/Chameleon (w 2013 r. – 283.808) ;



26.699 wejść do bazy Bibliografii publikacji pracowników Uniwersytetu
Wrocławskiego (w 2013 r. – 25.541);



1.571 wejść do katalogu zbiorów kartograficznych – GAIKK (w 2013 r. –
1.825)



34.044 (2013 r. – 20.068) wejść do zdigitalizowanych katalogów
kartkowych (bez uwzględnienia tych, które dostępne są w Bibliotece
Cyfrowej); w tym: 8.974 (7.809) wejść do katalogu alfabetycznego
książek, 4.850 (3.220) wejść do katalogu czasopism, 6.981 (4.030) wejść
do

katalogu

(alfabetycznego

i

systematycznego

alfabetycznego czasopism) Kolekcji Śląsko - Łużyckiej,

książek

oraz

6.002 (2.841)

wejść do katalogu Oddziału Starych Druków i 1.469 (378) wejść do
katalogu Biblioteki dawnego Gimnazjum Brzeskiego; 1.324 (471) wejść
do katalogu alfabetycznego Oddziału Zbiorów Kartograficznych; 1.234
(295) wejść do cząstkowego katalogu ekslibrisów Oddziału Zbiorów
Graficznych; 574 (424) wejścia do katalogu systematycznego Oddziału
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Bibliologicznego, 1.347 (313) wejść do alfabetycznego katalogu nut,
1.289 (287) wejść do katalogu dzieł artystycznych dawnej Biblioteki
Miejskiej


23.680 (25.029) wejść do Indeksu Akcesji Oddziału Rękopisów;



3.805

(2.645)

wyszukiwań

w

katalogu

czasopism

bibliotek

specjalistycznych;


460 (682) wyszukiwania w katalogu czasopism II obiegu;



844 (994) wejścia do katalogu mikrofilmów druków XV-XVIII w.



10.412 (6.554) - wyszukania w module przydatnych adresów



16.253 (12.362) – wejścia do modułu „Usługi online”



34.520 (25.144) wejścia do Bazy Polskich Norm.

W odniesieniu do Biblioteki Cyfrowej UWr. w okresie od stycznia 2014 r. do grudnia
2014 r. zarejestrowano następujące dane statystyczne:


Łączna liczba odwiedzających: ok. 2.000.000



Łączna liczba dodanych publikacji: 18.988



Łączna liczba odsłon (stron): 22.542.507



Łączna liczba wyszukiwań: 149.917



Łączna liczba wyświetlonych publikacji: 1.628.057

Ponadto,

kontynuowano

comiesięczne

napełnianie

Serwisu

nowości

zagranicznych. Łącznie zaprezentowano 129 (84) 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 31.12.2014 wynosił 94.736 rekordów (87.953), w bazie
internetowej widoczne było 86.785 rekordów (80.429). W

bazach roboczych

(zawierających rekordy wymagające korekty) jest 1.311 rekordów:, w tym w bazie
WPIS: 305 (nabytki bieżące i rekordy retrospektywne wymagające wyjaśnienia z
autopsji), w bazie FORMULARZE: 676 (rekordy wprowadzone przez formularze
internetowe), w bazie CHEMIA – 122, w bazie INSTYTUT - 208.
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W roku sprawozdawczym stan bazy internetowej powiększył się o 7.951 rekordów.
W sposób ciągły prowadzone są dwie bazy osobowe: kartoteka haseł wzorcowych
dla pracowników UWr (wprowadzono 116 nowych rekordów) oraz kartoteka haseł
wzorcowych dla doktorantów UWr (wprowadzono 384 rekordy).
Kontynuowano też prace nad napełnianiem bazy Bibliografia piśmiennictwa o
Uniwersytecie Wrocławskim. Do bazy wprowadzono 145 (71) nowych rekordów
uzupełnionych o hasła przedmiotowe jhp KABA. Zmodyfikowano 483 (2.331)
rekordy.
Stan bazy na dzień 31.12.2014 wyniósł 4.257 rekordów.
Zakończono

prace nad udostępnieniem

bazy Bibliografia piśmiennictwa o

Uniwersytecie Wrocławskim online w programie Expertus, dzięki czemu będzie ona
bezpośrednio dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Podjęto także prace nad
umieszczeniem wcześniejszych roczników Bibliografii, wydawanej w tradycyjnej –
papierowej – formie, w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Do

prac

dokumentacyjno-bibliograficznych

włączono

opracowanie

dokumentów życia społecznego (DŻS) z kolekcji śląsko-łużyckiej. Do katalogu
VIRTUA wprowadzono 444 rekordy bibliograficzne (293) dla 881 jednostek oraz
13 dopisów w istniejących już rekordach. Utworzono 1.647 (1.552) rekordów haseł
wzorcowych formalnych i przedmiotowych.
Łącznie

–

w

latach

2010-2014

–

utworzono

1.221

rekordów

bibliograficznych, sporządzono 23 dopisy oraz 4.480 rekordów KHW.
Kwerendy wykonywane przez oddziały „Na Piasku” były realizowane
zarówno listownie jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej, a do części z nich
załączano kopie dokumentów, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem. Oddział
Starych Druków zrealizował 85 kwerend (w tym 45 – krajowych, 40 –
zagranicznych), w roku 2013 wykonano łącznie 91 kwerend. Oddział Rękopisów
zrealizował 179 kwerend (58 – krajowych i 121 – zagranicznych), w 2013 r. - 179
kwerend. Oddział Zbiorów Graficznych zrealizował 59 kwerend (44 - krajowe, 15
- zagranicznych), w 2013 r. było 56 kwerend. Oddział Zbiorów Muzycznych
wykonał 54 kwerendy (w roku ubiegłym – 62), w tym 14 krajowych i 40
zagranicznych. W Oddziale Zbiorów Kartograficznych zrealizowano 28 kwerend
(w tym 23 krajowe i 5 zagranicznych), w 2013 r. – 24 kwerendy.
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X. Działalność szkoleniowa
Materiały informacyjne i szkoleniowe dla użytkowników Biblioteki dostępne
są online poprzez stronę domową BUWr (tzw. Wirtualny przewodnik użytkownika
oraz - pakiet szkoleniowy e-learningu). W roku sprawozdawczym uzupełniono je
kolejną edycją drukowanego Przewodnika Użytkownika, opracowano prezentację
odpowiadającą Przewodnikowi. Dodatkowo przygotowano ulotkę informacyjną
dotyczącą zasad korzystania z Czytelni Czasopism Bieżących i Czytelni Śląskiej.
W pakiecie e-learning zmodyfikowano kurs „Szkolenie biblioteczne”,
zaktualizowano kursy pod względem informacyjnym (np. zmiany adresu, godzin
otwarcia). Przygotowano materiał do modernizacji platformy e-learningowej.
W minionym roku Oddział Informacji Naukowej przeprowadził szkolenie biblioteczne
dla uczestników Programu L-Kirchlanda.
Sześciu studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwo odbyło w
okresie wakacji praktykę studencką a do Oddziału Zbiorów Muzycznych przyjęto na
praktykę studentkę muzykologii.
Szkoleniami i praktykami objęto też bibliotekarzy. Praktykę podstawową i
specjalistyczną przed awansem na stanowisko starszego bibliotekarza i kustosza
odbyło 7 osób. 5 pracowników BUWr odbyło praktykę w innej naukowej bibliotece
wrocławskiej.
Do Oddziału Starych Druków przyjęto na praktykę pracownika Biblioteki
Uniwersyteckiej w Toruniu.
Przez cały rok 2014 w Bibliotece Uniwersyteckiej kontynuowano intensywne
szkolenia specjalistyczne, dotyczące: formatu MARC21, OPAC-a, modułu
katalogowania,

tworzenia

bibliograficznych

i

khw,

rekordów
klasyfikacji

egzemplarza,
KBK,

tworzenia

tworzenia

rekordów

rekordów

czytelnika,

posługiwania się interfejsem użytkownika itd., które objęły pracowników Biblioteki
Uniwersyteckiej i pracowników bibliotek specjalistycznych - z Biblioteki Instytutu
Filologii Polskiej (3 osoby), Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej (2 osoby), z
Biblioteki Instytutu Filologii Słowiańskiej (1 osoba). Szkolenia prowadził bibliotekarz
systemowy BUWr,

a także Oddziały:

Wydawnictw Ciągłych, Wydawnictw

Zwartych, Udostępniania Zbiorów. Bibliotekarz systemowy nadał uprawnienia do
samodzielnego

tworzenia

rekordów

egzemplarza

6

osobom

z

bibliotek

specjalistycznych oraz 3 osobom z BUWr – uprawnienia do tworzenia rekordów
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egzemplarza,

modyfikacji

rekordów

zasobu

oraz

kopiowania

rekordów

bibliograficznych z bazy NUKAT
Katalogerzy BUWr wraz z bibliotekarzem systemowym uczestniczyli w otwartych
warsztatach online, zorganizowanych przez Centrum NUKAT - poświęconych
zmianom w przepisach katalogowania oraz znakom niedozwolonych w katalogu
NUKAT.
W 2014 r. Biblioteka kontynuowała na Uczelni promocję programu zarządzania
bibliografią Mendeley oraz szkolenia użytkowników w zakresie wykorzystywania
jego funkcjonalności.

Promowano też konwersję kont Mendeley z wersji

podstawowej Basic na konta rozbudowane Premium.
Kierownicy oddziałów pracujących w systemie dwuzmianowym odbyli
szkolenie dotyczące korzystania z systemu kadrowo-finansowym EGERIA w
zakresie obliczania czasu pracy. Pracownicy Oddziału Przechowywania Zbiorów
byli

szkoleni

w

obsłudze

systemu

gaszenia

gazem

zainstalowanego

w

pomieszczeniach magazynowych.
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

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, Biblioteka Uniwersytetu w Bochum,
Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej, RISM).
Ponadto

BUWr

realizuje

kontynuowano realizację

wiele

projektów.

W

roku

sprawozdawczym

dwóch projektów, współfinansowanych przez Unię

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 20072013, Priorytet 6: Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego
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Dolnego Śląska, Działanie 6.4. "Turystyka kulturowa", Nabór 35/K/6.4/2009
"Turystyka kulturowa – upowszechnienie informacji o dziedzictwie przeszłości digitalizacja i upowszechnianie zasobów":
1.„Dziedzictwo Regionu i Europy”. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci. (projekt realizowany w okresie
01.02.2010 - 31.01.2015)
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 - 31.01.2015).
W obu projektach kontynuowany był wybór pozycji do digitalizacji, sporządzano
opisy merytoryczne oraz prowadzono generalne i uzupełniające importy do portalu
tematycznego „Dziedzictwo kulturowe w badaniach Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu”. Kontynuowano również prace autorskie i redakcyjne nad publikacjami
albumowymi oraz materiałami promocyjnymi kończącymi realizację projektów.
W

roku

2014

Biblioteka

Uniwersytecka

kontynuowała

także

(jako podwykonawca) realizację projektu własnego Województwa Dolnośląskiego
Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska
e-DolnySlask w zakresie: Historyczna e-czytelnia Dolnego Śląska (produkt
POISK.SP.307)

oraz przygotowania skanów i zdjęć do wybranych, innych

produktów. Projekt ten, realizowany jest także w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2: Rozwój
społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku („Społeczeństwo Informacyjne”),
Działanie 6.4. „Rozwój usług elektronicznych". W roku sprawozdawczym wykonano
kompletny produkt platformy e-DS w zakresie Historyczna e-czytelnia Dolnego
Śląska obejmujący opisy w formacie zgodnym z MARC 21 oraz digitalizację 3500
druków (121.797 plików). Na potrzeby innych produktów e-DS. wykonano 624
skany.
Przygotowaniem raportów końcowych, filmu promocyjnego oraz prezentacją
uzyskanych wyników na konferencji sprawozdawczej w Paryżu (28.11.2014 r.)
zakończyła się współpraca BU, jako podwykonawcy w międzynarodowym projekcie
badawczym SUCCEED.

Za rezultaty osiągnięte w efekcie przeprowadzonych
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badań

nad

wydajnością

narzędzi

programistycznych

wykorzystywanych

w

procesach digitalizacji oraz ich wdrożenie do poprawy własnych procesów
związanych z digitalizacją – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu została
wyróżniona. Dzięki tej współpracy oraz w uznaniu osiągnięć BUWr w dziedzinie
digitalizacji – od 2013 r. Biblioteka uzyskała członkostwo w Centrum Kompetencji
ds. Digitalizacji – IMPACT (IMPACT Centre of Competence in Digitisation).
W ramach Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN) Biblioteka
pozyskała środki finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na
realizację w okresie 04.03.-28.10.2014 projektu pt. „Upowszechnianie cennych
źródeł do badań poprzez digitalizację unikatowych gazet i czasopism z kolekcji
śląsko-łużyckiej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu”

(decyzja nr 623/P-

DUN/2014). W ramach projektu zeskanowano i udostępniono online 16 tytułów
gazet i czasopism, a szczegółowo wykonano następujące prace: 6 tytułów gazet
poddano mikrofilmowaniu zabezpieczającemu, wykonano 45.861 plików z 16
mikrofilmów gazet i czasopism, zarchiwizowano i udostępniono w Bibliotece
Cyfrowej UWr 88.102 plików stron periodyków śląskich co dało łącznie 13.581
publikacji.
W roku 2014 Biblioteka Uniwersytecka przystąpiła jako partner do projektu
„Bibliotheca

Rudolphina”, realizowanego przez Wrocławskich Kameralistów

Cantores Minores Wratislavienses,

będących beneficjentem dofinansowania w

ramach Wieloletniego Programu Rządowego

Kultura+/Digitalizacja. Biblioteka

podjęła realizację dwóch zadań: 1) digitaliacja rękopisów i starych druków
muzycznych wchodzących w skład Rudolfiny, z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej
oraz ze zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Legnicy (zadanie realizowane w
okresie od 27.10-15.12.2014) oraz 2) zamieszczenie zdigitalizowanych materiałów
w Bibliotece Cyfrowej UWr, w podkolekcji „Bibliotheca Rudolphina” (zadanie
realizowane do 13.03.2015 )
Ponadto, BUWr złożyła pięć wniosków o dofinansowanie dalszych projektów, z
czego dwa zostały rozpatrzone odmownie, a trzy – czekają na rozstrzygnięcie w
konkursie. Zbierano materiały do kolejnych planowanych projektów własnych i
partnerskich.
Warto nadmienić też, że dr Dariusz Przybytek kontynuował prace w programie

35

badawczym Historyczno - topograficzny Atlas miast śląskich, prowadzonym przez
Instytut Herdera w Marburgu. Ponadto, prace badawcze w oparciu o zbiory
specjalne BUWr prowadzili: Iwona Bińkowska, Diana Codogni-Łańcucka, Weronika
Karlak, Dariusz Przybytek i Grzegorz Sobel.
Wymiana naukowa utrzymywana w formie stałych kontaktów (Biblioteka Narodowa
w Pradze, Universitätsbibliothek Bochum, Biblioteka Europejskiego Uniwersytetu
we Frankfurcie n/O) owocowała wyjazdami zagranicznymi pracowników BUWr. W
roku sprawozdawczym dwie osoby: Ewa Kopeć i Jarosław Dybała wyjechały na
tydzień do Biblioteki Narodowej w Pradze, Magdalena Sołowiej – do Biblioteki RuhrUniversität w Bochum. W ramach współpracy w BUWr przebywały następujące
osoby: Renáta Modrákova, Zdenĕk Bartl, Kamil Boldan, Jindřich Marek (Narodni
Knihovna Česke Republiky), Bernard Kwoka (Martin-Opitz-Bibliothek, Herne),
Susanne Hennig (Ruhr - Universität, Bochum)

oraz bibliotekarze z Biblioteki

Uniwersytetu w Ostrawie w ramach programu Erasmus.

Magda Polańska

(Republika Czeska) odbywała w BU trzymiesięczny staż naukowy.
W ramach programu LLP-ERASMUS kilku bibliotekarzy BUWr odbyło staże
w zagranicznych bibliotekach naukowych.
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 29 (w roku
ubiegłym – 44) grupom wycieczkowym z kraju i kilkunastu indywidualnym
gościom z zagranicy (łącznie 418 osób; w roku ubiegłym 591 osób), dla których zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - przygotowano odpowiednie zestawy
eksponatów. Były to przeważnie godzinne spotkania, w czasie których
bibliotekarz omawiał wybrane obiekty. Część spotkań – prezentacja zbiorów dla
studentów - prowadzona była przez wykładowcę przedmiotu, lecz przy współudziale
bibliotekarza. Przyjęto grupy studentów z UWr, z następujących instytutów:
Historycznego, Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Filologii Polskiej, Filologii
Germańskiej, Historii Sztuki oraz z Katedry Filologii Niderlandzkiej. Przyjęto także
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grupy studentów zagranicznych z Wilna i Bochum oraz stypendystów programu
LLP-Erasmus.

Ponadto

Bibliotekę

zwiedzili

bibliotekarze

z

Oleśnicy

oraz

pracownicy Oddziału Digitalizacji Narodowego Archiwum Cyfrowego z Warszawy
(Pracownia Reprografii i Digitalizacji), przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
we Wrocławiu z grupą dziennikarzy z Rosji (Oddział Zbiorów Kartograficznych),
goście Katedry Filologii Niderlandzkiej z Uniwersytetu W Ołomuńcu oraz grupa
bibliofilów z Lipska i bibliotekarzy z Ostrawy. Specjalną prezentację judaików
przygotowano w Oddziale Rękopisów dla zagranicznych gości Zakładu Studiów
Żydowskich UWr. Jak co roku pokaz kartografików przygotowano dla laureatów
konkursu historycznego dla uczniów szkół podstawowych.
Najwięcej grup przyjęły oddziały: Starych Druków, Rękopisów i Zbiorów
Kartograficznych, a także Pracownia Reprografii i Digitalizacji.
W ramach XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki Biblioteka Uniwersytecka
zorganizowała

dwie

imprezy

połączone

w

prezentacją

cennych

zbiorów

ważnych

rocznic

specjalnych.
Oba

festiwalowe

wydarzenia

nawiązywały

tematyką

do

wyróżnionych tegorocznej edycji Festiwalu – Roku Oskara Kolberga oraz do
rocznicy wybuchu I Wojny Światowej. Wykład Na ludową nutę. Inspiracje
kolbergowskie

w

zbiorach muzycznych Biblioteki

Wrocławiu przygotowany przez

Uniwersyteckiej

we

pracowników Oddziału Zbiorów Muzycznych

BUWr składał się z trzech części: multimedialnej, wystawowej oraz panelu
dyskusyjnego.
Prezentacja multimedialna zawierała: omówienie historii i działalności
Oddziału Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz
przedstawienie

jego cennych historycznych kolekcji; charakterystykę twórczości

kompozytorskiej i działalności etnograficznej Oskara Kolberga, zaprezentowano
również polskie stroje ludowe i ludowe instrumenty muzyczne. Dużą atrakcją tego
spotkania była wystawa dzieł polskich kompozytorów tańców i pieśni ludowych w
wersji artystycznej (117 dzieł, w tym druki nutowe XIX-wieczne, 1 druk z XVI w. oraz
1 rękopis z XX w.), a także śpiewników i opracowań muzyki ludowej (17 dzieł)
wybranych z kolekcji zbiorów muzycznych BUWr. W tej części spotkania słuchacze
wysłuchali wykładu na temat polskich tańców w wersji ludowej i artystycznej (mazur,
polonez, kujawiak, oberek, krakowiak), stylizowanej formy muzycznej (mazurek)
oraz tańców stylizowanych kompozytorów takich, jak: Z. Noskowski, K. Łada, A.
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Wroński, H. Wieniawski, W. Osmański, M. K. Ogiński, A. Kątski, R. Statkowski, S.
Moniuszko, F. Chopin, J. J. Paderewski, J. Różewicz i in.. Przedstawiono także
cechy charakterystyczne polskiej pieśni ludowej i jej formy artystyczne. W części
końcowej wykładu poruszono zagadnienie współczesnej kondycji polskiej muzyki
ludowej, zdefiniowano różnice pomiędzy pokrewnymi stylami – muzyką folk,
muzyką ludową i world music, zarysowano historię samego pojęcia muzyki folkowej
jako gatunku muzyki popularnej wywodzącej się z muzyki ludowej. W tej części
spotkania odtworzono fragmenty nagrań muzycznych polskich zespołów folkowych :
De Press, Trebunie-Tutki, Karpatia, Kapela ze wsi Warszawa. W formie panelu
dyskusyjnego omówiono najważniejsze festiwale muzyki folkowej i ludowej: „Nowa”
Tradycja”, „Stara Tradycja”, „Wszystkie Mazurki Świata”, konkursy: „Folkowy
Fonogram Roku” i „Fonogram Źródeł” i turnieje: „Tańce polskie w formie
towarzyskiej”, „O czapkę św. Mikołaja”.
Z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej pracownicy Oddziału
Informacji Naukowej przy współpracy grafika z Pracowni Reprografii i Digitalizacji
BUWr przygotowali wystawę planszową ”Wrocław w latach Wielkiej Wojny (19141918)". Zgromadzone materiały ułożono w czterech wyodrębnionych częściach. W
części pierwszej wystawy zamieszczono zdjęcia ukazujące obraz miasta w
miesiącach poprzedzających wybuch wojny (styczeń-lipiec 1914), w drugiej - w
czasie jej trwania. Kolejny fragment wystawy tworzą obrazy wojny, jakie docierały
do wrocławian, a więc zdjęcia z frontu zachodniego i wschodniego publikowane na
łamach lokalnego magazynu ilustrowanego "Schlesische Woche. Breslauer
Illustrierte Zeitung". Ostatnim elementem wystawy były materiały propagandowe,
reprodukowane afisze, plakaty, ulotki i karty pocztowe, które w latach wojny wpisały
się na trwałe w codzienny pejzaż miasta. Ponad sto obiektów eksponowanych na
wystawie nie było dotąd nigdzie publikowanych, a całość utworzyła spójny obraz
miasta, które – mimo iż było ogłoszone twierdzą na wypadek grożącego od
wschodu

zagrożenia

militarnego

-

ominęły

działania

wojenne.

Wystawę

zaprojektowano w atrakcyjnej wizualnie formie kart albumu fotograficznego.
Obie imprezy były popularyzowane na stronie domowej Biblioteki oraz w
elektronicznym Biuletynie Informacyjnym DFN.
Społeczność akademicką UWr nadal informowano o problematyce i zbiorach
bibliotecznych poprzez Newsletter (redagowany przez zespół: Piotr Rossa, Ewa
Pitak)

– przygotowano i rozesłano kolejne 12 numerów biuletynu (łącznie
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opublikowano 98 numerów) oraz na łamach Przeglądu Uniwersyteckiego. Jak co
roku wydano też Kalendarz BUWr – tym razem zaprojektowany przez pracowników
Oddziału Zbiorów Graficznych, przy współpracy kierownika Pracowni Reprografii i
Digitalizacji. Przygotowano też zestaw kart świątecznych z wykorzystaniem
motywów okolicznościowych wybranych z iluminowanych

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

(aktualizowanej przez Michała Białowąsa) i

niemieckiej (aktualizowanej przez Arkadiusza Cencorę). W roku sprawozdawczym
przygotowano i udostępniono nowe podstrony dotyczące działalności Czytelni
Czasopism Bieżących i Czytelni Śląskiej. 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
W roku sprawozdawczym, w okresie od lutego do sierpnia, przewieziono do
nowego budynku Biblioteki kolejną część zbiorów ogólnych – ok. 225.143 wol.
(8.281 mb) oraz zbiory śląsko-łużyckie z magazynów „Na Piasku” (5.600 mb).
Przetransportowano także ok. 32.450 wol. (490 mb) z zalanego podczas ulewy
magazynu - do dezynfekcji w komorze fumigacyjnej. Sukcesywnie była realizowana
ich dezynfekcja, czyszczenie po fumigacji i ustawianie na półki. Od października
ubiegłego roku rozpoczęto pakowanie i przewożenie zbiorów przechowywanych w
magazynie przy ul. Koszarowej (319 kartonów) w celu dezynfekcji przed
przekazaniem ich do opracowania. Dezynfekcji w komorze fumigacyjnej o
pojemności 5 m3

poddano 65 wsadów. Wszystkie te prace były wykonywane

wyłącznie siłami pracowników Oddziału Przechowywania Zbiorów
Prace

w

Oddziale

Przechowywania

Zbiorów,

oprócz

realizacji

zamówień

czytelniczych z lokalizacji przy ul. K. Szajnochy 7/9 oraz ul. F. Joliot-Curie 12
(łącznie 129.776 zamówień na 127.743 wol.) obejmowały m. in.: porządkowanie
przeprowadzonych zbiorów (zwłaszcza kolekcji śląsko-łużyckiej), weryfikację
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protokołów poskontrowych, aktualizację wewnętrznych kartotek, napełnianie Bazy
Dubletów, przyjmowanie opracowanych nowości.
Zrealizowano bieżące protokoły zmiany skierowań (83 protokoły – 658 wol.),
braków bezwzględnych (3 protokoły - 171 wol.) oraz protokoły selekcji zbiorów (4
protokoły

–

2.201

wol.).

Sprawdzono

przeterminowane

wypożyczenia

indywidualnych użytkowników oraz wypożyczenia służbowe przed wysłaniem
monitów – ok. 1.000 pozycji.
Do Bazy Dubletów wprowadzono opisy dla dalszych 173 wol. (łącznie – 3.730 wol.),
w tym 91 wol. przejętych z innych oddziałów BU.
Przyjęto i włączono na półki 157.691 wol. (nowości i zwroty) oraz 367 dokumentów
nieksiążkowych. Przygotowano i przekazano do oprawy i konserwacji 2.503 wol. ze
zbiorów magazynowych.
Ponadto, aktualizowano informacje w rekordach egzemplarzy i w rekordach zasobu
dla wydawnictw przekazanych do oprawy , książek udostępnianych na miejscu oraz
zamawianych

na

rewersach

tradycyjnych.

Zmiany objęły

2.591

rekordów

egzemplarza i 1.460 rekordów zasobu.
W oddziałach zbiorów specjalnych „Na Piasku” prowadzono codzienną
kontrolę wilgotności i temperatury w magazynach oraz kontrolę stanu zachowania
zbiorów. Dzięki współpracy z firmą PANKO w magazynach zbiorów specjalnych
prowadzony

jest

stały

monitoring

występowania

szkodliwych

owadów.

Przygotowując zbiory śląskie do przeprowadzki wykonano dwukrotny profilaktyczny
oprysk w magazynie tych zbiorów oraz w piwnicach i na strychu BU. W ramach
prac magazynowych odbywało się pieczętowanie i sygnowanie nabytków oraz
zabezpieczanie zbiorów fascykułami, obwolutami i bibułkami niskokwasowymi. W
Oddziale Starych Druków uzupełniono 147 brakujących pieczęci,

w Oddziale

Rękopisów opieczętowano 526 dokumentów (głównie ze spuścizny prof. B.
Kocowskiego), w Oddziale Zbiorów Graficznych opieczętowano 445 nowych
jednostek, w Oddziale Zbiorów Kartograficznych opieczętowano i osygnowano 300
wol. map i atlasów, a w Oddziale Zbiorów Muzycznych – 1287 wol. nut i czasopism
W obwoluty niskokwasowe oprawiono 186 rękopisów, a 26 – zabezpieczono
niskokwasowymi fascykułami. Intensywne prace porządkowe

kontynuowano w

magazynie zbiorów śląskich. W fascykuły włożono 105 wol. czasopism, uzupełniano
opisy na pudłach z mikrofilmami materiałów śląskich (wykonano 79 etykiet),
kontynuowano porządkowanie magazynowej kartoteki wypożyczeń, z której
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wycofano ok. 65 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 25.487 (14.924) sygnatur,
wykryto 35 braków; łącznie sprawdzono 213.971 sygnatur,
- w Oddziale Gromadzenia Zbiorów – sprawdzono 390 tytułów Act UW
zakupionych dla wymiany zagranicznej i krajowej,
- w Oddziale Zbiorów Graficznych – zakończono skontrum poddając kontroli
27.996 sygnatur wydawnictw zwartych, 213 sygnatur czasopism oraz 49.895
sygnatur zbiorów specjalnych. Ujawniono 54 wol. braków.
- w Oddziale Przechowywania Zbiorów

dwa rozpoczęte skontra zostały

zawieszone po skontrolowaniu 123.417 sygn. wydawnictw zwartych ze
zbiorów ogólnych i 60.486 sygn. zbiorów zabezpieczonych, w związku z
koniecznością

przeprowadzenia

skontrum zbiorów przeniesionych

do

nowego gmachu; tu rozpoczęto skontrum czasopism (sprawdzono 100
sygnatur w 3.648 wol./jedn.) oraz skontrum Kolekcji Śląsko-Łużyckiej (17.000
sygn. wydawnictw zwartych).
Ponadto, zakończono skontrum kolekcji czasopism drugiego obiegu. Wśród 559
sygn. (1.316 wol.) zanotowano 25 wol. braków.
W roku sprawozdawczym także inne oddziały Biblioteki, corocznym zwyczajem,
przeprowadziły skontra własnych księgozbiorów. Czytelnia Zbiorów Specjalnych
skontrolowała księgozbiór podręczny czytelni w zakresie depozytów śląskich,
graficznych i muzycznych oraz ewidencję udostępniania w ubiegłym roku
akademickim – nie stwierdzono żadnych braków. Oddział Udostępniania Zbiorów
przeprowadził skontrum całości księgozbioru podręcznego czytelni głównej – nie
wykryto braków.

XIV. Zabezpieczanie zbiorów
W

2014 r. w ramach mikrofilmowania zabezpieczającego, dla potrzeb

Biblioteki i na zewnątrz, Pracownia Reprografii i Digitalizacji wykonała 140.790 (w
2013 r.: 134.086) klatek mikrofilmów. Ponadto, wykonano 62 mb kopii diazo oraz 25
mb kopii srebrowej, wywołano 8.040 mb mikrofilmów, wykonano 8.265 kopii
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kserograficznych oraz 4.146 skanów (głównie na potrzeby e-Czytelni). W Sekcji
Digitalizacji i Mediów Cyfrowych wykonano 230.847 skanów z mikroform, 30.298
skanów z oryginałów (w różnych rozdzielczościach) oraz 5.079 skanów w ramach
zleceń określonych mianem digitalizacji na żądanie (digitalizacja całych dzieł na
zamówienie

użytkowników).

Ponadto,

fotografowano

zdigitalizowanych książek – 4.672 pliki. Wykonano również

okładki

i

filigrany

15.327 reprodukcji

fotograficznych, a podczas realizacji fotoreportaży podjęto 1.902 tematy zdjęciowe.
W 2014 r. do bazy zamówień Pracowni Reprografii i Digitalizacji wpisano
469 zleceń

(w 2013 r. odpowiednio - 615 zleceń). Natomiast w ramach

zabezpieczania zbiorów własnych wpisano do księgi inwentarzowej mikrofilmów186
jednostek (w 2013 r.: 71), w tym: 171 dla Oddziału Zbiorów Muzycznych, 9 dla
zbiorów śląskich d. Gabinetu Śląsko – Łużyckiego, 3 dla Oddziału Rękopisów oraz
po 1 dla zbiorów Czytelni Zbiorów Specjalnych, Oddziału Starych Druków i Oddziału
Zbiorów Graficznych.
Działalność usługowa Pracowni przyniosła dochody w wysokości 66.105,- PLN (w
2013 r.: 68.326,- PLN).

XV. Konserwacja zbiorów
W roku sprawozdawczym konserwacja zbiorów finansowana była ze środków
własnych Biblioteki.
W Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych oprawiono 3.398 wol. wydawnictw
zwartych, czasopism i gazet (w 2013 r. – 2.304 wol.), wykonano 11.273 (4.429)
złoceń wierszy. Oprawiono 26 (7) ksiąg inwentarzowych i ksiąg do rejestrowania
ruchu w nowej bibliotece, 19 książek dla administracji i 21 wol. książek w półskórę.
Poddano konserwacji 51 wydawnictw XIX-wiecznych

(w tym 17 wol. cymeliów)

oraz naprawie 697 wol. książek, skryptów i gazet. Ponadto, wykonano 76 (61)
pudełek o różnych wymiarach, głównie dla Oddziału Przechowywania Zbiorów oraz
1.244 (2.084) fascykuły do oprawy czasopism w roczniki dla Oddziału Wydawnictw
Ciągłych.
Łączny koszt opraw i innych prac introligatorskich w 2014 r. wyniósł 234.227 PLN
(w r. 2013 – 171.425 PLN). Koszt zużytych materiałów wyniósł 16.570 PLN (9.735
PLN). Na naprawy i konserwację urządzeń introligatorskich wydatkowano 3.487
PLN, dokonano niezbędnych zakupów na kwotę 5.498 PLN
W ramach prac konserwatorskich prowadzonych w Pracowni Konserwacji
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Zbiorów Specjalnych poddano konserwacji: 255 wol. (w 2013 r. –211 wol.), 5 map,
1.340 fotografii, 3 grafiki, 1 passe-partout, 35 obwolut, 1 futerał i 3 teki.
Sporządzono 9 opisów dokumentacji konserwatorskiej oraz 2 opisy wraz wycenę.
Dokonano kwalifikacji 28 starodruków oraz 119 średniowiecznych rękopisów pod
kątem możliwości ich digitalizacji w ramach realizowanych projektów. Wykonano
577 klatek analogowych i 65 cyfrowych zdjęć dokumentacji fotograficznej oraz
zarchiwizowano błony fotograficzne. Do wystaw przygotowano 80 wol. Ponadto,
wykonano: 6 pudeł, 1 futerał, 40 teczek, 259 fascykułów, 35 obwolut, 1 kieszonkę,
29 kopert oraz 4 passe-partout. Powyższe prace zostały wycenione na kwotę
308.599 PLN (w 2013 r. – 186.353 PLN).
Dla potrzeb konserwatorskich wykonano papiery marmuryzowane, barwiono
japońskie papiery długowłókniste oraz przygotowano barwioną masę papierową do
punktowych wypełnień. Do całości prac wykonanych w Pracowni należy doliczyć
koszt zużytych materiałów w wysokości 3.771 PLN oraz koszt błon fotograficznych
i koszt wywołania zdjęć do fotograficznej dokumentacji konserwatorskiej w
wysokości 896 PLN. Dokonano także zakupów materiałów niezbędnych w pracach
konserwatorskich na łączną kwotę 2.863 PLN.

XVI. Komputeryzacja
W roku 2014 wydatkowano środki finansowe na zakup sprzętu, naprawy i
materiały eksploatacyjne:
Nazwa
Urządzenia sieciowe do nowego gmachu Biblioteki
Terminale
Komputery
Monitory
Drukarki termotransferowe oraz igłowe
Inne urządzenia ( pamięci, dyski, switche, procesory
pamięci)
Naprawa komputerów, drukarek (w tym zakup elementów
na wymianę)
Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, etykiety, taśmy)
RAZEM

Ilość
6
15
15
20
7

Wartość w PLN
128.713
11.697
9.225
4.674
15.131
27.716
24.459
238.024

W związku z uruchomieniem w Bibliotece przy ul F. Joliot-Curie 12 Czytelni
Czasopism Bieżących i Czytelni Śląskiej

zorganizowano 10 stanowisk dla

użytkowników (8 stanowisk wyposażonych w terminale oraz 2 stanowiska dla
niedowidzących wyposażone w komputery z oprogramowaniem powiększającym,
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przekształcającym tekst na mowę oraz klawiatury z powiększającymi literami;
dostępna jest także klawiatura ze znakami brajlowskimi), 7 stanowisk dla
pracowników czytelń oraz 7 stanowisk dla pracowników Oddziału Przechowywania
Zbiorów. W oprogramowaniu zarządzającym drukowanie rewersów - rozdzielono
druk rewersów z katalogu komputerowego i katalogu kartkowego, zgodnie z
wydzielonymi

blokami

użytkowników

i

nowe

sygnatur

oraz

formularze

lokalizacją.

zapisów,

Utworzono

zmieniono

limity

nowe

grupy

wypożyczeń.

Uruchomiono Biblioteczną Sieć Bezprzewodową (bezprzewodowy dostęp do
Internetu WiFi w pomieszczeniach obu czytelń oraz w salach audiowizualnych.
Na koniec roku 2014 na stanie Biblioteki znajdowało się 1.144 pozycji
inwentarzowych, w tym 199 zestawów komputerowych (45 - na Szajnochy, 46 Na Piasku, 108 – na Joliot-Curie ) , 61 drukarek biurowych (12 - na Szajnochy,
23 - Na Piasku, 26 – na Joliot-Curie) oraz 21 drukarek specjalnych
(termotransferowych i do druku rewersów).
W minionym roku 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 2014 r. zakupiono następujące oprogramowanie (z pominięciem wydatków na
VIRTUę):
Nazwa
Opticamp
maintenance
01.01.2014-31.12.2014
(cena
cząstkowa - udział BUWr.)
Eset NOD32 – licencje programu antywirusowego
Licencje oprogramowania dla niedowidzących (Zoomtekst
Magnifier oraz Ivona
Licencja serwera Windows Server 2012
RAZEM

Kwota
brutto PLN
684
931
4.323
3.857
9.795
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Na utrzymanie systemu VIRTUA (VIRTUA – maintenance) wydatkowano kwotę
189.019 PLN (z tego 126.637 PLN w BU a 62.373 PLN w partycypujących w
pokryciu

kosztów

jednostkach

organizacyjnych

UWr).

Ponadto

dokonano

aktualizacji systemu VIRTUA do wersji 2013.2.5.
Wraz z aktualizacją systemu zainstalowano na stacjach roboczych w BUWr oraz w
bibliotekach specjalistycznych nowego klienta systemu 2013.2.5 (w sumie na ok.
162 stanowiskach).

Klienty VIRTUi zainstalowane w bibliotekach specjalistycznych w 2014 r.
Biblioteka
Liczba klientów VIRTUi
Prawo
12
Chemia
5
Pedagogika
7
Psychologia
6
Nauki Społeczne
7
Historia
3
Bibliotekoznawstwo
2(w bibliotece) + 20 (w laboratorium)
Biologia Roślin
1
Biologia Zwierząt
1
Biologia Człowieka
1
Genetyka i Mikrobiologia
1
Archeologia
1
Filologia Polska
10
Informatyka/Matematyka
8
Geografia
3
Filologia Angielska
2
Filologia Słowiańska
1
RAZEM
91

W roku sprawozdawczym z możliwości zapisów online do Biblioteki Uniwersyteckiej
i bibliotek specjalistycznych skorzystało 6.343 osób (w 2013 r. – 6.218).
Poprzez Vectors iPortal złożono 117.198 (134.158) zamówień; do wypożyczalni –
105.755 (125.070), do czytelni głównej – 8.606 (7.867), do czytelń w nowym
budynku BU – 1.861, w zbiorach specjalnych – 976 (1.221). Poprzez katalogi
zdigitalizowane złożono 2.866 (2.647) rewersów: 1.054 (1.366) – poprzez katalog
alfabetyczny wydawnictw zwartych, 599 (326) – poprzez katalog czasopism, 1.213
– poprzez katalogi kolekcji śląsko-łużyckiej.
Z innych prac związanych z komputeryzacją należy wymienić:
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prace związane z aktualizacją systemu VIRTUA – testowanie, instalacja
oprogramowania oraz plików konfiguracyjnych, modyfikacja uprawnień,
usuwanie zgłoszonych nieprawidłowości,



przygotowanie upomnień oraz wezwań ostatecznych dla czytelników
przetrzymujących książki,



melioracja rekordów bibliograficznych, egzemplarza, KHW (wspólnie z
bibliotekarzem systemowym),



eksport rekordów bibliograficznych „Silesiaca” dla potrzeb Oddziału
Naukowej Dokumentacji Dziedzictwa Kulturowego,



eksport rekordów czasopism z systemu VIRTUA do Inwentarza Oddziału
Zbiorów Muzycznych,



wprowadzenie rekordu uniwersalnego dla bazy tekstowej i bazy
produkcyjnej,



dostosowanie skryptów obsługi bazy bibliotecznej do nowej wersji
systemu VIRTUA,



przygotowanie grup czytelniczych (parametryzacja zasad udostępniania),
kont oraz kart dla użytkowników Czytelni Czasopism Bieżących i Czytelni
Śląskiej,



wstępna analiza stworzenia bazy uprawnień w systemie VIRTUA.

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


przygotowanie na platformie Mendeley środowiska do wprowadzania
publikacji pracowników i doktorantów UWr



opracowanie programu do importu różnych typów dokumentów z Mendeley’a
do Bazy publikacji pracowników i doktorantów UWr

OCR katalogów zdigitalizowanych


wykonanie OCR około 438 (364) skrzynek katalogu alfabetycznego
BU (zakończono na skrzynce 1627 z 1782), czyli ok. 400.000 kart –
pozyskiwanie materiału do dalszej obróbki (w tym korekty).
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Inwentarz Zbiorów Zdigitalizowanych (IZZ)


wprowadzanie zmian do inwentarza – nowa funkcja: blokada
przewijania wybranych kolumn, filtr listy sygnatur.

Inwentarz Oddziału Zbiorów Muzycznych


wprowadzenie zmian: rozdzielenie rekordów na nuty i pozostałe, typy
rekordów niebędących nutami, rekordy zasobu,



umożliwienie importu rekordów zasobu z VIRTUi do IZM .

Baza „Gromadzenie”


eksport listy dostawców i wydawców

Baza Polskich Norm


ładowanie i indeksowanie brakujących norm za r. 2013 oraz okresowe
ładowanie norm wydanych w 2014 r.


Z

innych

ważniejszych

prac

należy

wymienić

wdrożenie

systemu

Summon/Proquest: generowanie na bieżąco plików aktualizacyjnych z VIRTUi do
multiwyszukiwarki Summon, eksport Bazy mikrofilmów druków XV-XVIII w. do
Summon, zmiany w formularzu wyszukiwania w Summon, tworzenie ankiety
Summon.

Statystyka wykorzystania multiwyszukiwarki Summon.

2014
wizyty

25.085

wyszukiwania 101.154

XVII. Uwagi końcowe
Ze względu na realizację II etapu przeprowadzki Biblioteki – w roku
sprawozdawczym nie udało się osiągnąć wysokich wskaźników realizacji
wszystkich zaplanowanych prac. Niemniej jednak rok 2014 był okresem
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kontynuacji

wcześniej

wytyczonych

kierunków

rozwoju

Biblioteki

Uniwersyteckiej, dotyczących:


podnoszenia jakości świadczonych usług biblioteczno-informacyjnych oraz
usprawniania
implementacja

prac

i

procesów

multiwyszukiwarki

wewnątrz-bibliotecznych
Summon,

rozpoczęcie

(m.

in.

wdrażania

Mendeley’a, prezentacja poprzez witrynę BUWr nowych historycznych
katalogów),


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.

48

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH
ZA ROK 2014
I. Uwagi wstępne
W

roku

sprawozdawczym

w

uczelnianym

systemie

biblioteczno

–

informacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego funkcjonowało 35 bibliotek, w tym: 29
bibliotek przy wydziałach i 6 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), Biblioteka Instytutu Konfucjusza.
Poza systemem organizacyjnym bibliotek istnieje również zbiór kartograficzny
Instytutu Geograficznego. W statystykach wykazuje go Biblioteka Instytutu
Geograficznego.

II. Sprawy organizacyjne
Rok 2014 był pierwszym rokiem działalności Biblioteki Instytutu Konfucjusza
w strukturach uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu
Wrocławskiego.
Rada Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego nadała Bibliotece Instytutu Historycznego imię prof. dr hab. Adama
Galosa, a Bibliotece Instytutu Pedagogiki imię prof. Mirosławy Chamcówny.

III. Kadry
W roku sprawozdawczym w bibliotekach istniało 118 pełnych etatów i trzy ½
etatu (w 2013 r. 123 etaty i dwie ½ etatu). Przez Bibliotekę Uniwersytecką opłacane
były etaty Biblioteki Austriackiej, Centrum Brytyjskiego i Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego.
Kierownicy

wielu

bibliotek

zgłaszają

potrzebę

zwiększenia

ilości

etatów.

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. Bez etatów bibliotecznych
pozostają 2 biblioteki. Biblioteka Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Instytutu
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Geografii i Rozwoju Regionalnego oraz Muzeum Przyrodniczego są prowadzone
przez pracowników naukowo-technicznych. Biblioteka Ogrodu Botanicznego
zatrudnia bibliotekarza na pracach zleconych.
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 11 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.

IV. Wydatki
W porównaniu do 2013 roku - zwiększyła się kwota wydatkowana na zakup
wydawnictw

zwartych,

usługi

online,

oraz

zakup

programów

i

sprzętu

komputerowego. Natomiast zmniejszyła się suma wydanych pieniędzy na oprawę,
na

zakup

wydawnictw

ciągłych,

zbiorów

specjalnych,

mebli,

zakup

kart

katalogowych, ekslibrisów, kodów kreskowych, materiałów biurowych i materiałów
do kserowania.
Na potrzeby bibliotek w roku sprawozdawczym wydano następujące kwoty:
Wydatki [w zł]

Wydatki [w zł]

2013 r.

2014 r.

wydawnictwa zwarte

812.229

840.359

więcej o 28.130

wydawnictwa ciągłe

591.154

492.076

mniej o 99.078

4.434

3.454

mniej o 980

usługi online*

680.221

698.234

więcej o 18.013

oprawa

79.080

76.662

mniej o 2.418

inne **

64.950

62.207

mniej o 2.743

komputery, programy

44.331

59.149

więcej o 14.818

meble

47.204

3.819

mniej o 43.385

Rodzaj wydatków

zbiory specjalne

Różnica [w zł]

* Konsorcja: Elseviera, Springera, EBSCOhost, JSTOR, SCI Ex., CA, ACS, RSC, Nature Chemistry,
AIP/APS, IOP i in.
** karty katalogowe, ekslibrisy, kody kreskowe, materiały biurowe, materiały do kserowania,
transport, delegacje, itp.
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Większość bibliotek sygnalizuje posiadanie zbyt małych funduszy na swoją
działalność i powiększanie zbiorów oraz niewystarczające limity zakupów,
w stosunku do zapotrzebowania.

V. Stan zbiorów
Księgozbiór opracowany w bibliotekach w 2014 roku liczył 1.645.846
jednostek

inwentarzowych,

w

tym:

wydawnictwa

zwarte

1.202.982

wol.,

wydawnictwa ciągłe 15.260 tytułów (378.570 woluminów), zbiory specjalne 64.294
jednostek inwentarzowych.
W porównaniu z rokiem 2013 do bibliotek wpłynęło więcej dzieł i woluminów
wydawnictw zwartych i wydawnictw ciągłych, mniej jednostek inwentarzowych
zbiorów specjalnych.
Oprócz księgozbioru, który jest własnością Uniwersytetu, biblioteki posiadają
zbiory towarzystw naukowych i PAN: Biblioteka Instytutu Geograficznego księgozbiór Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2.096 wol. wydawnictw
zwartych, 149 tyt. 15.576 wol. czasopism, 2.736 jedn. inwentarzowych map i
atlasów), Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki - depozyt PAN (ok. 4.000
wol. wydawnictw zwartych i ok. 130 tyt. czasopism), Biblioteka Muzeum
Przyrodniczego - depozyt Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (7.155 wol.
czasopism).
W 2014 roku księgozbiór Biblioteki Wydziału Prawa przekroczył 220 tys.
jedn. inwentarzowych, w Bibliotece Instytutu Historycznego - 147 tys., w Bibliotece
Instytutu Filologii Polskiej - 137 tys., a w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych
przekroczył - 121 tys. jedn. inwentarzowych.
W

pięciu bibliotekach księgozbiory były mniejsze niż 10 tys. jednostek

inwentarzowych.

VI. Gromadzenie
Gromadzenie księgozbiorów w dużej mierze opierało się o zakup i dary
krajowe.
Wymiana i egzemplarz obowiązkowy stanowią mniejszą część wpływu do
zbiorów bibliotek specjalistycznych. Dary i wymiana prowadzone są bezpośrednio
przez biblioteki specjalistyczne lub przez Bibliotekę Uniwersytecką.
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Łącznie w bibliotekach specjalistycznych - wymiana krajowa i zagraniczna,
egzemplarz obowiązkowy, dary krajowe i zagraniczne – liczyły 6.697 wol.
wydawnictw zwartych i 1.941 wol. wydawnictw ciągłych (2013 odpowiednio 6.753
wol. wyd. zwartych i 2.167 wol. wyd. ciągłych).
Księgozbiór pochodzący z kupna liczył 9.484 wol. wydawnictw zwartych i
2.376 wol. wydawnictw ciągłych (odpowiednio w 2013 r. 10.222 wol. wydawnictw
zwartych i 2.369 wol. wydawnictw ciągłych).
Do zbiorów specjalnych przybyło 2.058 jednostek inwentarzowych. Są to:
zbiory

kartograficzne,

mikroformy,

materiały

audiowizualne,

dokumenty

elektroniczne, publikacje i raporty obserwatoriów, kserokopie, prace magisterskie i
doktorskie.
Stopniowo biblioteki odchodzą od gromadzenia prac magisterskich i ograniczają się
do prowadzenia ich katalogów.
Wobec stale rosnącej liczby użytkowników, podręczniki stanowią w wielu
bibliotekach coraz większy problem. Liczba podręczników jest zbyt mała w stosunku
do potrzeb, a z powodu braku funduszy nie można kupić ich więcej.
Dobrym rozwiązaniem jest Biblioteka Cyfrowa i Repozytorium. Biblioteka Wydziału
Prawa umieściła już 2.112 pozycji w Prawniczej i Ekonomicznej Bibliotece Cyfrowej.
Własne

kolekcje

specjalistyczne

w

Bibliotece

Cyfrowej

posiadają

także:

Psychologia, Pedagogika, Wydział Nauk Społecznych, Ogród Botaniczny, Centrum
Studiów Niemieckich. W Repozytorium swoje publikacje umieściły: Wydział Prawa,
Nauk

Społecznych,

Nauk

Historycznych

i Pedagogicznych,

Filologicznych,

Biotechnologii i Centrum Studiów Niemieckich.

VII. Opracowanie.
Biblioteka Uniwersytecka opracowywała centralnie wydawnictwa zwarte
(bieżące nabytki) w 2014 roku dla 23 bibliotek specjalistycznych.
Centralne opracowanie obejmuje katalogowanie tradycyjne, pełne opracowanie
komputerowe.

Spośród

wszystkich

bibliotek

sieci

objętych

centralnym

opracowaniem dla większości 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, Instytutu Filologii
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Angielskiej oraz Geografii w szerokim zakresie współuczestniczy 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 1.262 dzieła w 1.299 wol.
Poza centralnym opracowaniem pozostaje biblioteka Instytutu Astronomii
oraz 3 biblioteki posiadające inne oprogramowanie do komputerowego opracowania
księgozbioru (Centrum Brytyjskie - ALICE, CSNiE im. W. Brandta – Koha, Biblioteka
im. J. Czekanowskiego PTL – MAK).

Opracowanie tradycyjne w bibliotekach specjalistycznych
Opracowanie tradycyjne
Biblioteka
Lp.

(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)

wydaw.

wydaw.

zwarte

ciągłe

wol.
1

Informacji Naukowej

2

Filologii Angielskiej

3
4

zb. specj.

wol.

jedn.

0

64

60

352

18

21

Filologii Germańskiej

0

202

0

Studiów Klasycznych

0

68

0

5

Filologii Polskiej

0

171*

1

6

Filologii Romańskiej

461

130

0

7

Filologii Słowiańskiej

439

324

4

8

Dziennikarstwa

0

0

0

9

Niderlandystyczna

736

26

5

10

Astronomicznego

11

Chemii

12

Fizyki

13

Matematyki i Inform.

14

Historycznego

15

Historii Sztuki

16

Pedagogiki

17

Psychologii

18

Archeologii

19

Etnologii

20
21

33

16

4

288

22

16

0

13

0

0

451

0

1134

487

10

0

133

68

0

104*

0

0

21*

1

184

187

0

0

63

0

Kulturozn.i Muzykologii

0

61
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Biotechnologii

0

0

0

22

Nauk Biologicznych

0

93

0

23

Geogr. i Rozwoju Reg.

256

177

399

24

Klimatologii i Ochrony At.

0

14

0

25

Nauk Geologicznych

1

48

0

53

26

Muzeum Przyrod.

0

88

0

27

Ogrodu Botanicznego

0

17

0

28

Nauk Społecznych

1408

254*

6

29

Prawa, Administracji

2575

798*

28

30

Austriacka

160

127

0

31

Centrum Brytyjskie

214

11

35

32

Studium Jęz. Obcych

0

0

0

33

CSNiE im.W.Brandta

422

10

0

34

PTL im.Czekanowskiego

0

140

0

35

Konfucjusza

574

24

1270

Razem Bibl. Spec.

9.237

4.362

1.972

* Biblioteki Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Nauk Społecznych, Instytutu Pedagogiki, Psychologii,
Filologii Polskiej prowadzą opracowanie komputerowe także dla wydawnictw ciągłych

Nieopracowane zbiory zabezpieczone liczą łącznie 2.720 wol. wydawnictw
zwartych, 1.575 wol. czasopism i kilka tys. odbitek.
Nieopracowane dary – 5.452 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 ich ono przy wykonywaniu codziennych prac bibliotecznych.

VIII. Katalogi
Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej jest także katalogiem
centralnym zbiorów bibliotek specjalistycznych.
Biblioteki posiadają także katalogi alfabetyczne kartkowe, oprócz Biblioteki
Dziennikarstwa, Brytyjskiej i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich, które
posiadają tylko katalog komputerowy.
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W Bibliotece Uniwersyteckiej znajduje się kartkowy Katalog Centralny
Bibliotek

Specjalistycznych.

uzupełniany

Katalog

jest

przez

biblioteki

specjalistyczne kartami nowych nabytków opracowywanych we własnym zakresie
lub kartami przekatalogowywanych księgozbiorów.
Biblioteki, które same opracowują księgozbiory - przekazały do Katalogu
Centralnego 672 karty wydawnictw zwartych i 752 karty wydawnictw ciągłych - do
katalogu czasopism. Do katalogów własnych biblioteki włączyły łącznie 30.500 kart.
IX. Udostępnianie
Zakłócenia

w

udostępnianiu

spowodowane

były

przeprowadzkami,

remontami bibliotek, pracami skontrowymi, zmniejszonym stanem obsady, absencją
pracowników. Liczba godzin otwarcia czytelń w bibliotekach wynosiła 1.408 w
tygodniu, a w wypożyczalniach 1.262 godziny.
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 193.332 (w 2013 r. 221.221)
Udostępniono w nich 526.014 jednostek inwentarzowych (w 2013 r. 603.319 jed.
inw.).
Księgozbiory podręczne w bibliotekach liczyły łącznie 85.700 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 1.297 miejsc (w 2013 r. 1.341 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 50.020 czytelników (w 2013 r. 49.809).
W Bibliotekach: Wydziału Prawa, Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Społecznych,
Wydziału Matematyki i Informatyki, Instytutu Pedagogiki, Instytutu Psychologii,
Instytutu Historycznego, Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Informacji Naukowej i
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Bibliotekoznawstwa funkcjonuje komputerowe wypożyczanie wydawnictw zwartych.
Inne biblioteki przygotowują się do komputerowego udostępniania. Wypożyczono
na zewnątrz 156.785 jednostek inwentarzowych (w 2013 r. – 167.683).
Biblioteki prowadzą również wypożyczenia międzybiblioteczne.
Do bibliotek krajowych wypożyczono 1.946 wol. w tym przez BU 150 wol. Do
bibliotek zagranicznych 4 wol. w tym przez BU 4 wol. Z bibliotek krajowych
wypożyczono 837 wol. w tym przez BU 4 wol. Z bibliotek zagranicznych
wypożyczono 5 wol. w tym przez BU 3 wol.
Dzięki możliwości samodzielnego prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych
przez biblioteki specjalistyczne i dzięki istniejącemu elektronicznemu formularzowi
wypożyczeń międzybibliotecznych do bibliotek krajowych i zagranicznych

-

znacznie skrócił się czas oczekiwania czytelnika na zamówione materiały.
Liczba zamówień do czytelń wynosiła 559.190, do wypożyczalni – 211.412.
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
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specjalistycznej.
X. Działalność informacyjna.
W roku sprawozdawczym biblioteki udzielały informacji biblioteczno –
bibliograficznych, w tym 3.066 pisemnych krajowych i 34 zagraniczne.
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 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.
Wszystkie biblioteki sporządzają: wykazy nowości, wykazy zawartości
najbardziej

poczytnych

czasopism.

Niektóre

przygotowują

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 OIN BU w wypełnianiu formularzy wpisowych online do Bazy
Publikacji

Pracowników

Uniwersytetu

Wrocławskiego.

Łącznie

biblioteki

wprowadziły do Bazy przez formularze online 5.339 opisów publikacji .

XI. Komputeryzacja
Ogółem w bibliotekach jest 360 komputerów, w tym z dostępem do
Internetu: dla pracowników – 161, a dla czytelników – 204.
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. Kilka bibliotek w dalszym ciągu posiada skromne i przestarzałe
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wyposażenie, co bardzo utrudnia kontakt mailowy, przesyłanie wiadomości i
informacji.
XII. Kontrola i selekcja księgozbiorów
Skontrum księgozbioru w bibliotekach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.10.2008 r. przeprowadza się
obowiązkowo co 10 lat, a w szczególnych przypadkach częściej.
Inwentaryzację księgozbioru w 2014 roku przeprowadziły 2 biblioteki: Wydziału
Nauk Społecznych i Wydziału Prawa. Łącznie było 56 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 2014 roku w bibliotekach specjalistycznych przeprowadzono selekcje
wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych. Wyłączony ze zbiorów
księgozbiór był przekazywany: Bibliotece Uniwersyteckiej, innym bibliotekom,
czytelnikom lub na makulaturę.
W roku sprawozdawczym selekcję przeprowadziło 11 bibliotek. Łącznie
wyselekcjonowano 6.702 wol. wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych.
Wielką selekcję księgozbioru przeprowadzały Biblioteki: Filologii: Polskiej, Filologii
Słowiańskiej, Filologii Angielskiej, Studium Języków Obcych, Instytutu Geografii
i Instytutu Pedagogiki.

XIII. Oprawa i konserwacja zbiorów
Potrzeby bibliotek w tym zakresie są bardzo duże, lecz koszta oprawy
niejednokrotnie przekraczają wartość książki i możliwości płatnicze bibliotek. Na zły
stan księgozbiorów wpływają m.in. niesprzyjające warunki ich przechowywania,
przegrzane lub zawilgocone pomieszczenia.
Szeroko stosowane kserowanie powoduje również niszczenie książek.
Księgozbiory odkurzane są sporadycznie, najczęściej przez bibliotekarzy, w miarę
możliwości czasowych. Niektóre prace konserwatorskie biblioteki wykonują we
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własnym zakresie. W roku sprawozdawczym na oprawę księgozbiorów 14 bibliotek
wydało łącznie 76.662 PLN, mniej o 2.418 PLN w stosunku do roku 2013.

XIV. Lokale, remonty, przeprowadzki
Łączna powierzchnia użytkowa w bibliotekach wynosiła 11.578 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.
XV. Wyposażenie techniczne
W 2014 roku zwiększyła się liczba komputerów, kserografów, czytników
w bibliotekach w stosunku do 2013 roku.

XVI. Szkolenie, praktyki i podnoszenie kwalifikacji
W Bibliotece Uniwersyteckiej pracownicy bibliotek specjalistycznych biorą udział w
szkoleniach specjalistycznych. W 2014 roku przeszkolono pracowników w
zakresie

napełniania

Repozytorium

UWr,

korzystania

z multiwyszukiwarki

Summon, elektronicznych baz danych (Web of Science, Scopus).
Dwóch pracowników Biblioteki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
szkoliło się w Oddziale Udostępniania w związku z przystąpieniem do wspólnego
systemu udostępniania księgozbioru VIRTUA. W 2014 roku 5 osób zostało
przeszkolonych w zakresie tworzenia rekordu egzemplarza, a 2 szkolą się w opisie
bibliograficznym i rekordzie khw.
Nowo przyjętych pracowników - biblioteki szkolą we własnym zakresie. Po
zapoznaniu się z działalnością własnej biblioteki pracownicy kierowani są do
Biblioteki Uniwersyteckiej na tzw. szkolenia specjalistyczne.
W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy bibliotek podejmują
lub kontynuują studia, studia podyplomowe i kursy językowe.
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XVII. Działalność dydaktyczna i naukowa
Pracownicy bibliotek aktywnie uczestniczyli w szkoleniu studentów I roku,
prowadząc ćwiczenia i wykłady z przysposobienia bibliotecznego. Przeszkolili 6.702
studentów w 198 grupach, poświęcając na szkolenie 283 godziny. Szkolenie
prowadziły 53 osoby. Studenci Wydziału Prawa uczestniczyli w szkoleniu
bibliotecznym poprzez platformę e-learningową. 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.
W 2014 roku 4 Biblioteki: Niderlandystyczna, Kulturoznawstwa, Austriacka
i Centrum Studiów Niemieckich przyjęły na praktyki specjalistyczne 9 studentów.
XVIII. Publikacje, współpraca z innymi instytucjami, wystawy, konferencje
Publikacje. W 2014 roku zostało wydanych 25 publikacji pracowników bibliotek
specjalistycznych a 8 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 2014 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 2014.
2. Zestawienie wystaw organizowanych lub współorganizowanych przez
Bibliotekę Uniwersytecką w 2014 r.

3. Wykaz

konferencji,

seminariów

i

narad,

w

których

uczestniczyli

pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w 2014 r.
4. Zestawienia tabelaryczne dotyczące bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego
w 2014 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 2014
Publikacje naukowe pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliiotek
specjalistycznych UWr
Monografie
BRODA MICHAŁ
Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku / Michał Broda. - Kraków
: Księgarnia Akademicka, 2014. - 232 s., [8]k. tabl. kolor. : il. - Bibliogr. s. 191-214. Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: prof. Edward Potkowski, dr hab. Wojciech Mrozowicz.
Prace redakcyjne
CZERNIANIN WIKTOR (B. Inst. Psychologii)
Przegląd Biblioterapeutyczny / red. merytoryczny tomu Wiktor Czernianin, red. tematyczny
Wita Szulc - T. 4, nr 1 (2014). - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2014. - 139 s. :
fot., tab., wykr. - Bibliogr. po art. - Streszcz. w jęz. pol., ang. - Publikacja dostępna w
Bibliotece
Cyfrowej
Uniwersytetu
Wrocławskiego:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/63846. - . - Link zweryfikowany 19.01.2014
Przegląd Biblioterapeutyczny / red. merytoryczny tomu Wiktor Czernianin, redaktor
tematyczny Wita Szulc - R. 4, nr 2 (2014).. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2014.
- 175, [2] s. : tab., wykr. - Bibliogr. po art. - Streszcz. w jęz. pol., ang. - Publikacja dostępna
w
Bibliotece
Cyfrowej
Uniwersytetu
Wrocławskiego:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/63846. - . - Link zweryfikowany 19.01.2014

CZYREK JOANNA (B. Wydziału Chemii), GÓRNA BOŻENA (B. Wydziału Prawa,
Administracji i Ekonomii)
Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej : praca zbiorowa
/ pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy
Wrocławskich, 2014. - 68 s. - Bibliogr. przy rozdz. - Recenzent: dr hab. Maria PidłypczakMajerowicz, profesor Uniwersytetu Pedagogiocznego w Krakowie - Materiały z VI
Konferencji Naukowej Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich, Wrocław, 5 grudnia 2014 r.
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Rozdziały w książkach - opracowania problemowe
BOSACKA MARIA (B. Inst. Pedagogiki)
Przyszłość bibliotekarzy dyplomowanych w kontekście tzw. ustawy "deregulacyjnej" (na
przykładach zapisów w statutach różnych uczelni wyższych) / Maria Bosacka // W:
Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej : praca zbiorowa
/ pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy
Wrocławskich, 2014. - S. 31-35 : tab. - Bibliogr. Zasób elektroniczny: http://www.dbc.wroc.pl/publication/27900. - . - Link
zweryfikowany 21.01.2015.
Materiały z IV Konferencji Naukowej Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich
(Wrocław, 5.12.2014). - Recenzent: dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz, profesor
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie - Publikacja rozpowszechniana również na CDROM.
CODOGNI-ŁAŃCUCKA DIANA
Wilhelm Müller : zmierzch Grupy Kowarskiej / Diana Codogni-Łańcucka // W: Krajobraz i
ludzie na pograniczu śląsko-saksońskim = Landschaft und Menschen im schlesischsächsischen Grenzgebiet / [red. nauk. Piotr Oszczanowski ; tł. Zuzanna Wacyra]. - Jelenia
Góra : Muzeum Karkonoskie, 2014. - S. 161-178 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. Materiały z konferencji "Krajobraz i ludzie na pograniczu śląsko-saksońskim" zorg. przez
Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze przy współudz. Muzeum Śląskiego w Görlitz. - W
spisie treści tyt.: Wilhelm Müller : zmierzch szkoły kowarskiej
CZYREK JOANNA (B. Wydziału Chemii)
Problemy prawne w działalności bibliotek będące konsekwencją rozwoju nowych
technologii informacyjnych / Joanna Czyrek // W: Biblioteki we współczesnym systemie
prawnym Polski i Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny
Górnej. - Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2014. - S. 49-52. Bibliogr. - Recenzent : dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz, prof. Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie - Materiały z VI Konferencji Naukowej Korporacji
Bibliotekarzy Wrocławskich, Wrocław, 5 grudnia 2014 r. - Publikacja rozpowszechniana
również na CD-ROM.
KOWALSKA HANNA
Zakupy materiałów bibliotecznych pod rządami ustawy Prawo zamówień publicznych
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(1997-2014) / Hanna Kowalska // W: Biblioteki we współczesnym systemie prawnym
Polski i Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2014. - S. 37-39. - Bibliogr. Recenzent : dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w
Krakowie - Materiały z VI Konferencji Naukowej Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich,
Wrocław, 5 grudnia 2014 r. - Publikacja rozpowszechniana również na CD-ROM.
LEN RYSZARD
Śladami wedutystyki i wedutologii śląskiej : od Friedricha Bernharda Wernera do grupy
kowarskiej / Ryszard Len // W: Krajobraz i ludzie na pograniczu śląsko-saksońskim =
Landschaft und Menschen im schlesisch-sächsischen Grenzgebiet / [red. nauk. Piotr
Oszczanowski ; tł. Zuzanna Wacyra]. - Jelenia Góra : Muzeum Karkonoskie, 2014. - S.
123-141 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. - Materiały z konferencji "Krajobraz i ludzie
na pograniczu śląsko-saksońskim" zorg. przez Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
przy współudz. Muzeum Śląskiego w Görlitz.
SOBEL GRZEGORZ
Z dziejów gastronomii Przedmieścia Odrzańskiego w XVIII wieku / Grzegorz Sobel // W:
Przedmieście Odrzańskie we Wrocławiu / [red. Halina Okólska, Tomasz Głowiński]. Wrocław : Muzeum Miejskie Wrocławia : Wydawnictwo GAJT 1991, 2014. - S. 130-138. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. - Recenzja: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, prof. dr
hab. Rościsław Żerelik. - Materiały z sesji naukowej, która odbyła się 17 i 18 października
2013 r. w Ratuszu Wrocławskim.
SZEMPLIŃSKA ANNA (Bibl. Inst. Psychologii)
Rozwój osób w domach wspólnot L'Arche (Arka) / Anna Szemplińska // W: Osoby
niepełnosprawne w drodze ku dorosłości / red. nauk. Danuta Wolska. - Kraków : Wydaw.
Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2014. - (Prace Monograficzne / Uniwersytet
Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ; 696). - S. 317-324. - Bibliogr.
- Recenzenci: dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM, dr hab. Barbara Pilecka, prof. UJ

Hasła encyklopedyczne
KARLAK WERONIKA
Ordynacja czeladna dla Śląska = Gesindeordnung für Schlesien / WK // W: Szlachta na
Śląsku : średniowiecze i czasy nowożytne : katalog wystawy "Rycerze wolności, strażnicy
praw" = Adel in Schlesien : Mittelalter und frühe Neuzeit : Katalog zur Ausstelung "Ritter
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des Freiheit, Hütter der Rechts" / [red. Jan Harasimowicz ; przekł. niem. Ewa
Kochanowska, Agata Janiszewska ; przekł. pol. Jan Harasimowicz]. - Dresden : Sandstein
Verlag, cop. 2014. - S. 113. - Tekst równoległy polsko-niem. - Wystawa: Muzeum Miedzi,
Akademia Rycerska, Legnica, 24 maja - 9 listopada 2014 r.
Ordynacja młyńska dla miasta Brzegu = Mühlordnung für die Stadt Brieg / WK // W:
Szlachta na Śląsku : średniowiecze i czasy nowożytne : katalog wystawy "Rycerze
wolności, strażnicy praw" = Adel in Schlesien : Mittelalter und frühe Neuzeit : Katalog zur
Ausstelung "Ritter des Freiheit, Hütter der Rechts" / [red. Jan Harasimowicz ; przekł. niem.
Ewa Kochanowska, Agata Janiszewska ; przekł. pol. Jan Harasimowicz]. - Dresden :
Sandstein Verlag, cop. 2014. - S. 112-113. - Tekst równoległy polsko-niem. - Wystawa:
Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, Legnica, 24 maja - 9 listopada 2014 r.
Ordynacja piwowarska dla miasta Legnicy = Brauordnung für die Stadt Liegnitz / WK // W:
Szlachta na Śląsku : średniowiecze i czasy nowożytne : katalog wystawy "Rycerze
wolności, strażnicy praw" = Adel in Schlesien : Mittelalter und frühe Neuzeit : Katalog zur
Ausstelung "Ritter des Freiheit, Hütter der Rechts" / [red. Jan Harasimowicz ; przekł. niem.
Ewa Kochanowska, Agata Janiszewska ; przekł. pol. Jan Harasimowicz]. - Dresden :
Sandstein Verlag, cop. 2014. - S. 112. - Tekst równoległy polsko-niem. - Wystawa:
Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, Legnica, 24 maja - 9 listopada 2014 r.
Ordynacja pożarowa dla miasta Legnicy = Feuerordnung für die Stadt Liegnitz / WK // W:
Szlachta na Śląsku : średniowiecze i czasy nowożytne : katalog wystawy "Rycerze
wolności, strażnicy praw" = Adel in Schlesien : Mittelalter und frühe Neuzeit : Katalog zur
Ausstelung "Ritter des Freiheit, Hütter der Rechts" / [red. Jan Harasimowicz ; przekł. niem.
Ewa Kochanowska, Agata Janiszewska ; przekł. pol. Jan Harasimowicz]. - Dresden :
Sandstein Verlag, cop. 2014. - S. 111. - Tekst równoległy polsko-niem. - Wystawa:
Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, Legnica, 24 maja - 9 listopada 2014 r.
LEN RYSZARD
Portret Balthasara Alexandra von Knobelsdorfa = Porträt des Balthasar Alexander von
Knobelsdorf / RL // W: Szlachta na Śląsku : średniowiecze i czasy nowożytne : katalog
wystawy "Rycerze wolności, strażnicy praw" = Adel in Schlesien : Mittelalter und frühe
Neuzeit : Katalog zur Ausstelung "Ritter des Freiheit, Hütter der Rechts" / [red. Jan
Harasimowicz ; przekł. niem. Ewa Kochanowska, Agata Janiszewska ; przekł. pol. Jan
Harasimowicz]. - Dresden : Sandstein Verlag, cop. 2014. - S. 105. - Tekst równoległy
polsko-niem. - Wystawa: Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, Legnica, 24 maja - 9
listopada 2014 r.
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Portret Georga Abrahama von Dyhrna = Porträt des Georg Abraham von Dyhrn / RL // W:
Szlachta na Śląsku : średniowiecze i czasy nowożytne : katalog wystawy "Rycerze
wolności, strażnicy praw" = Adel in Schlesien : Mittelalter und frühe Neuzeit : Katalog zur
Ausstelung "Ritter des Freiheit, Hütter der Rechts" / [red. Jan Harasimowicz ; przekł. niem.
Ewa Kochanowska, Agata Janiszewska ; przekł. pol. Jan Harasimowicz]. - Dresden :
Sandstein Verlag, cop. 2014. - S. 104. - Tekst równoległy polsko-niem. - Wystawa:
Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, Legnica, 24 maja - 9 listopada 2014 r.
Portret Hansa Heinricha IV von Hochberga = Porträt des Hans Heinrich IV. von Hochberg /
RL // W: Szlachta na Śląsku : średniowiecze i czasy nowożytne : katalog wystawy
"Rycerze wolności, strażnicy praw" = Adel in Schlesien : Mittelalter und frühe Neuzeit :
Katalog zur Ausstelung "Ritter des Freiheit, Hütter der Rechts" / [red. Jan Harasimowicz ;
przekł. niem. Ewa Kochanowska, Agata Janiszewska ; przekł. pol. Jan Harasimowicz]. Dresden : Sandstein Verlag, cop. 2014. - S. 87. - Tekst równoległy polsko-niem. Wystawa: Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, Legnica, 24 maja - 9 listopada 2014 r.
Portret historyka i teologa Friedricha Lucae = Porträt des Historikers und Theologen
Friedrich Lucae / RL // W: Szlachta na Śląsku : średniowiecze i czasy nowożytne : katalog
wystawy "Rycerze wolności, strażnicy praw" = Adel in Schlesien : Mittelalter und frühe
Neuzeit : Katalog zur Ausstelung "Ritter des Freiheit, Hütter der Rechts" / [red. Jan
Harasimowicz ; przekł. niem. Ewa Kochanowska, Agata Janiszewska ; przekł. pol. Jan
Harasimowicz]. - Dresden : Sandstein Verlag, cop. 2014. - S. 141. - Tekst równoległy
polsko-niem. - Wystawa: Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, Legnica, 24 maja - 9
listopada 2014 r.
Portret Johanna Adama von Posadowskiego auf Postelwitz = Porträt des Johann Adam
von Posadowsky auf Postelwitz / RL // W: Szlachta na Śląsku : średniowiecze i czasy
nowożytne : katalog wystawy "Rycerze wolności, strażnicy praw" = Adel in Schlesien :
Mittelalter und frühe Neuzeit : Katalog zur Ausstelung "Ritter des Freiheit, Hütter der
Rechts" / [red. Jan Harasimowicz ; przekł. niem. Ewa Kochanowska, Agata Janiszewska ;
przekł. pol. Jan Harasimowicz]. - Dresden : Sandstein Verlag, cop. 2014. - S. 106. - Tekst
równoległy polsko-niem. - Wystawa: Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, Legnica, 24
maja - 9 listopada 2014 r.
Portret Johannesa Adriana von Plenckena = Porträt des Johannes Adrian von Plencken /
RL // W: Szlachta na Śląsku : średniowiecze i czasy nowożytne : katalog wystawy
"Rycerze wolności, strażnicy praw" = Adel in Schlesien : Mittelalter und frühe Neuzeit :
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Katalog zur Ausstelung "Ritter des Freiheit, Hütter der Rechts" / [red. Jan Harasimowicz;
przekł. niem. Ewa Kochanowska, Agata Janiszewska ; przekł. pol. Jan Harasimowicz]. Dresden : Sandstein Verlag, cop. 2014. - S. 105. - Tekst równoległy polsko-niem. Wystawa: Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, Legnica, 24 maja - 9 listopada 2014 r.
Portret księcia Albrechta Eusebiusa Wenzeslausa von Wallensteina = Porträt des Herzogs
Albrecht Eusebius Wenzeslaus von Wallenstein / RL // W: Szlachta na Śląsku :
średniowiecze i czasy nowożytne : katalog wystawy "Rycerze wolności, strażnicy praw" =
Adel in Schlesien : Mittelalter und frühe Neuzeit : Katalog zur Ausstelung "Ritter des
Freiheit, Hütter der Rechts" / [red. Jan Harasimowicz ; przekł. niem. Ewa Kochanowska,
Agata Janiszewska ; przekł. pol. Jan Harasimowicz]. - Dresden : Sandstein Verlag, cop.
2014. - S. 91. - Tekst równoległy polsko-niem. - Wystawa: Muzeum Miedzi, Akademia
Rycerska, Legnica, 24 maja - 9 listopada 2014 r.
Portret księcia legnickiego i brzeskiego Jerzego III = Porträt des Herzogs Georg III, von
Liegnitz und Brieg / RL // W: Szlachta na Śląsku : średniowiecze i czasy nowożytne :
katalog wystawy "Rycerze wolności, strażnicy praw" = Adel in Schlesien : Mittelalter und
frühe Neuzeit : Katalog zur Ausstelung "Ritter des Freiheit, Hütter der Rechts" / [red. Jan
Harasimowicz ; przekł. niem. Ewa Kochanowska, Agata Janiszewska ; przekł. pol. Jan
Harasimowicz]. - Dresden : Sandstein Verlag, cop. 2014. - S. 77. - Tekst równoległy
polsko-niem. - Wystawa: Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, Legnica, 24 maja - 9
listopada 2014 r.
Portret Nicolausa III von Burghausa = Porträt des Nicolaus III von Burghaus / RL // W:
Szlachta na Śląsku : średniowiecze i czasy nowożytne : katalog wystawy "Rycerze
wolności, strażnicy praw" = Adel in Schlesien : Mittelalter und frühe Neuzeit : Katalog zur
Ausstelung "Ritter des Freiheit, Hütter der Rechts" / [red. Jan Harasimowicz ; przekł. niem.
Ewa Kochanowska, Agata Janiszewska ; przekł. pol. Jan Harasimowicz]. - Dresden :
Sandstein Verlag, cop. 2014. - S. 103. - Tekst równoległy polsko-niem. - Wystawa:
Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, Legnica, 24 maja - 9 listopada 2014 r.
Portret Ottona Konrada von Hochberga = Porträt des Otto Konrad von Hochberg / RL // W:
Szlachta na Śląsku : średniowiecze i czasy nowożytne : katalog wystawy "Rycerze
wolności, strażnicy praw" = Adel in Schlesien : Mittelalter und frühe Neuzeit : Katalog zur
Ausstelung "Ritter des Freiheit, Hütter der Rechts" / [red. Jan Harasimowicz ; przekł. niem.
Ewa Kochanowska, Agata Janiszewska ; przekł. pol. Jan Harasimowicz]. - Dresden :
Sandstein Verlag, cop. 2014. - S. 86. - Tekst równoległy polsko-niem. - Wystawa: Muzeum
Miedzi, Akademia Rycerska, Legnica, 24 maja - 9 listopada 2014 r.
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Portret poety Martina Opitza von Boberfelda = Porträt des Dichters Martin Opitz von
Boberfeld / RL // W: Szlachta na Śląsku : średniowiecze i czasy nowożytne : katalog
wystawy "Rycerze wolności, strażnicy praw" = Adel in Schlesien : Mittelalter und frühe
Neuzeit : Katalog zur Ausstelung "Ritter des Freiheit, Hütter der Rechts" / [red. Jan
Harasimowicz ; przekł. niem. Ewa Kochanowska, Agata Janiszewska ; przekł. pol. Jan
Harasimowicz]. - Dresden : Sandstein Verlag, cop. 2014. - S. 140-141. - Tekst równoległy
polsko-niem. - Wystawa: Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, Legnica, 24 maja - 9
listopada 2014 r.
Portret Siegmunda Heinricha von Bibrana-Modlaua = Porträt des Siegmnund Heinrich von
Bibran-Modlau / RL // W: Szlachta na Śląsku : średniowiecze i czasy nowożytne : katalog
wystawy "Rycerze wolności, strażnicy praw" = Adel in Schlesien : Mittelalter und frühe
Neuzeit : Katalog zur Ausstelung "Ritter des Freiheit, Hütter der Rechts" / [red. Jan
Harasimowicz ; przekł. niem. Ewa Kochanowska, Agata Janiszewska ; przekł. pol. Jan
Harasimowicz]. - Dresden : Sandstein Verlag, cop. 2014. - S. 104. - Tekst równoległy
polsko-niem. - Wystawa: Muzeum Miedzi, Akademia Rycerska, Legnica, 24 maja - 9
listopada 2014 r.
Inne rozdziały
ŻMINKOWSKA DALIA (B. Austriacka)
Zeit des Vertrauens : Frucht und Vermächtnis der Gedanken von Johannes Paul II :
[wiersze] / Aleksander Szklarczyk ; ins Dt. upbers. von Dalia Żminkowska
// W: Czas zawierzenia : owoc i spuścizna myśli Jana Pawła II = Zeit des Vertrauens :
Frucht und Vermächtnis der Gedanken von Johannes Paul II = Tempo di confidare : i frutti
e l'eredita di pensiero Giovanni Paolo II / Aleksander Szklarczyk. - Wrocław : Quaestio,
2014. - S. 45-80
Artykuły problemowe
BOSACKA MARIA (Bibl. Inst. Pedagogiki)
Czytelnictwo dzieci i młodzieży w dobie nowych mediów / Maria Bosacka // Dolnośląska
Biblioteka Publiczna [portal]. Wspomaganie Szkół i Placówek Oświatowych. - [Wrocław,
2014]. - S. [7]. - Bibliogr. - Dostęp pod adresem: http://tinyurl.com/l69zuqo. - . - Link
zweryfikowano 21.11.2014. - Materiały z konferencji pn. "Szkolne Centra Multimedialne nowe zadania, nowe wyzwania", która odbyła się w DBP Wrocławiu 22.10.2014.
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CHATZIPENTIDIS KIRIAKOS (B. Instytutu Psychologii)
Zastosowanie biblioterapii w leczeniu zaburzeń seksualnych : doniesienie z wybranych
badań / Kiriakos Chatzipentidis. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. // Przegląd
Biblioterapeutyczny. - R. 4, nr 2 (2014), s. 47-54 - Publikacja dostępna w Bibliotece
Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/63846.
- . - Link zweryfikowany 19.01.2014
CHOROŚ ALICJA (B. Inst. Filol. Polskiej)
Pięć wieków polskiej książki drukowanej / Alicja Choroś. - Bibliogr. // Książka i Czytelnik. 2014, nr 1, s. 13-17
CIOŁEK DOROTA (B. Inst. Filol. Romańskiej)
Deux forms et un sens? quelques remarques sur les mélanges de langues chez un enfant
bilingue polonaise-anglais / Dorota Ciołek. - Bibliogr. // Orbis Linguarum. - Vol. 41 (2014),
s. 29-39. - Tyt. numeru : "Au carrefour des sens"
CZERNIANIN WIKTOR (Bibl. Instytut Psychologii), CZERNIANIN HALINA (Bibl.
Instytutu Nauk Geologicznych)
Biblioterapia jako nauka : rozważania wstępne / Wiktor Czernianin, Halina Czernianin. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. // Przegląd Biblioterapeutyczny. - T. 4, nr 1 (2014), s.
11-34 - Dostęp: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/62931. - . - Link zweryfikowano
2014.12.02
O funkcji terapeutycznej i wychowawczej dzieła literackiego w badaniach
biblioterapeutycznych - na przykładzie psychoanalitycznych interpretacji baśni Bruno
Bettelheima oraz interpretacji Pisma Świętego z pozycji psychologii głębi Anzelma Grüna /
Wiktor Czernianin, Halina Czernianin. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang // Przegląd
Biblioterapeutyczny. - R.4, nr 2 (2014), s. 11-32 - Publikacja dostępna w Bibliotece
Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/63846.
- Link zweryfikowano 19.01.2014
GRABARSKA EWA
Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich pomysłem na aktywizację środowiska pracowników
bibliotek / Ewa Grabarska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Bibliotheca Nostra. - Nr 2
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(2014), s. 126-137 : fot. - Dostęp : http://www.sbc.org.pl/publication/128506. - . - Link
zweryfikowano 11.12.2014
LANGE MARTA
Wrocławskie biblioteki muzealne / Marta Lange. - Bibliogr. // Bibliotekarz. - 2014, nr 3, s.
24-30
LUKJAN KAZIMIERA (B. W. Chemii)
Antoni Grabowski - chemik-esperantysta / Ignacy Z. Siemion, Kazimiera Lukjan //
Wiadomości Chemiczne. - Vol. 68, iss. 3-4 (2014), s. 331-337
MICHNIEWICZ-WANIK KRYSTYNA (BWNS)
Otwarty dostęp (Open Access) jako alternatywa dla niedoskonaŁych przepisów o
dozwolonym użytku chronionych utworów / Krystyna Michniewicz-Wanik. - 16 s. - Bibliogr.
Materiaˆ z konferencji E-eksplozja : narzędzia, metody, użytkownicy, która odbyła
się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w dniu 27.03.2014 r.
Dostęp :http://jbc.bj.uj.udu.pl/publication/290942. - Link zweryfikowany 23.01.2014
MIROWSKA ELŻBIETA, JÓŹWIAK MONIKA
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu / Elżbieta Mirowska, Monika Jóźwiak // Tytuł
Ujednolicony.
Nr
13
(2014),
s.
3-7.
Zasób
elektroniczny
:
http://issuu.com/nukat/docs/tu_13_2014. - . - Link zweryfikowany 14.11.2014
ZAWADZKA ALEKSANDRA
Szybko, coraz szybciej, czyli o współczesnym tempie publikowania oraz jego skutkach /
Aleksandra Zawadzka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. // Biuletyn EBIB. - Nr 149 (2014), 8
s.
Zasób
elektroniczny
publiczny
(otwarty):
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/242/414. - . - Link zweryfikowany
29.05.2014

Publikacje popularne pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek
specjalistycznych UWr
za rok 2014
GÓRSKA MONIKA
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Czytelnia Czasopism Bieżących - pierwsza agenda udostępniania zbiorów w
nowym gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej / Monika Górska // Przegląd Uniwersytecki. 2014, nr 3, s. 29-30
TEKST ZOSTAŁ PRZETŁUMACZONY I OPUBLIKOWANY W NIEMIECKIEJ WERSJI JĘZ. W:
AKADEMISCHES KALEIDOSKOP. - 2014, NR 4, S. 16

MICHNIEWICZ-WANIK KRYSTYNA (BWNS)
Open Access ako sposob na odstrancovanie niektorych deformacii informaticneho
prostredia / Krystyna Michniewicz-Wanik ; prel. Tomasz Trancygier // Kniżnica. - R. 15, nr
3 (2014), s. 32-37
TEKST JEST TŁUMACZENIEM NA JĘZYK SŁOWACKI PRACY: OTWARTY DOSTĘP (OPEN
ACCESS) JAKO SPOSÓB NA NIEKTÓRE DEFORMACJE ŚRODOWISKA INFORMACYJNEGO / KRYSTYNA
MICHNIEWICZ-W ANIK // W: EKOLOGIA INFORMACJI W REGIONALNYM ŚRODOWISKU EDUKACYJNYM /
POD RED. BEATY TARASZKIEWICZ. - SŁUPSK : STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH ZARZĄD ODDZIAŁU ; BIBLIOTEKA UCZELNIANA AKADEMII POMORSKIEJ, 2013. - S. 49-61. BIBLIOGR.
KALOTA TOMASZ
Wieści z Biblioteki Uniwersyteckiej / Tomasz Kalota, Bogumił Dudczenko // Przegląd
Uniwersytecki. - 2014, nr 4, s. 42
Zawiera : Biblioteka Cyfrowa UWr na podium, Powrót do przyszłości
KATARZYŃSKI JERZY
Digitalizacja unikatowych gazet i czasopism z kolekcji śląsko-łużyckiej / Jerzy Katarzyński
// Przegląd Uniwersytecki. - 2014, nr 3, s. 30
TEKST ZOSTAŁ PRZETŁUMACZONY I OPUBLIKOWANY W NIEMIECKIEJ WERSJI JĘZ. W:
AKADEMISCHES KALEIDOSKOP. - 2014, NR 4, S. 17-18

NOWAK RENATA
KOLEJNY ETAP PRZEPROWADZKI ZBIORÓW BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ
RENATA NOWAK // PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI. - 2014, NR 3, S. 30

DO NOWEGO GMACHU

/
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TEKST

ZOSTAŁ PRZETŁUMACZONY I OPUBLIKOWANY W NIEMIECKIEJ WERSJI JĘZ. W :

AKADEMISCHES KALEIDOSKOP. - 2014, NR 4, S. 18

PIOTROWICZ GRAŻYNA
Powstaje Repozytorium UWr : [wywiad] / Grażyna Piotrowicz ; roz. przepr. Kamilla
Jasińska // Przegląd Uniwersytecki. - 2014, nr 2, s. 19-21
PITAK EWA
MGR JULIAN FERCZ : POŻEGNANIA / [ EWA PITAK] // PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI. - 2014, NR 2, S.
55
Prof. Józef Długosz : pożegnania / [ Ewa Pitak] // Przegląd Uniwersytecki. - 2014, nr 4, s.
56
Zabytkowe zbiory z kolekcji specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w
Muzeum w Legnicy / Ewa Pitak // Przegląd Uniwersytecki. - 2014, nr 3, s. 31-32
TEKST ZOSTAŁ PRZETŁUMACZONY I OPUBLIKOWANY W NIEMIECKIEJ WERSJI JĘZYKOWEJ W :
AKADEMISCHES KALEIDOSKOP. - 2014, NR 4, S. 18-19
PRZYBYTEK DARIUSZ
SKARBY BIBLIOTEKI UNIWERSYTECKIEJ W PAŁACU KRÓLEWSKIM
PRZYBYTEK // PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI. - 2014, NR 3, S. 32

WE

WROCŁAWIU / DARIUSZ

Tekst został przetłumaczony i opublikowany w niemieckiej wersji jęz. w:
Akademisches Kaleidoskop. - 2014, nr 4, s. 16
ŻMINKOWSKA DALIA (Biblioteka Austriacka)
Koncert noworoczny. Prof. Jan Ślęk uhonorowany Złotym Medalem UWr / Dalia
Żminkowska// Przegląd Uniwersytecki. - 2014, nr 1, s. 16-18
Tekst został przetłumaczony i opublikowany w niemieckiej wersji jęz. w:
Akademisches Kaleidoskop. - 2014, nr 1, s. 9
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Publikacje antydatowane pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek
specjalistycznych UWr
za rok 2013 nieujęte w sprawozdaniu rocznym za rok 2013

Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

INDEKA IZABELA, CHATZIPENTIDIS KIRIAKOS (B. Instytutu Psychologii
Biblioteka Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 1972-2012 /
Izabela Indeka, Kiriakos Chatzipentidis // W: Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej : tom
jubileuszowy z okazji 45-lecia studiów psychologicznych w Uniwersytecie Wrocławskim /
pod red. Marii Straś-Romanowskiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego,
2013. - (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne ; 62). - S. 45-55. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. - Recenzenci: Zenon W. Dudek [et al.]
SOBEL GRZEGORZ
Conrad Kissling - najsławniejszy frankończyk Wrocławia / Grzegorz Sobel // W: Wybitni
wrocławianie : kalejdoskop postaci - portret miasta / pod red. Sławomira Szymańskiego,
Joanny Nowosielskiej-Sobel i Grzegorza Straucholda. - Wrocław : Niemieckie
Towarzystwo Kulturalno-Społeczne, 2013. - (Wybitni Wrocławianie ; t. 5). - S. 26-33. Bibliogr. - Recenzja naukowa: prof. dr hab. Rościsław Żerelik.
Johann Carl Ferdinand Liebich (1776-1842) - przyczynek do marki gastronomicznej
Wrocławia / Grzegorz Sobel // W: Wybitni wrocławianie : kalejdoskop postaci - portret
miasta / pod red. Sławomira Szymańskiego, Joanny Nowosielskiej-Sobel i Grzegorza
Straucholda. - Wrocław : Niemieckie Towarzystwo Kulturalno-Społeczne, 2013. - (Wybitni
Wrocławianie ; t. 5). - S. 12-25. - Bibliogr. - Recenzja naukowa: prof. dr hab. Rościsław
Żerelik.
SZEMPLIŃSKA ANNA (B. Instytutu Psychologii)
Fundacja L'Arche : spotkanie z Innym w domach L'Arche - od wykluczenia do więzi / Anna
Szemplińska // W: Drogi rozwoju psychologii wrocławskiej : tom jubileuszowy z okazji 45lecia studiów psychologicznych w Uniwersytecie Wrocławskim / pod red. Marii StraśRomanowskiej. - Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2013. - (Acta
Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne ; 62). - S. 331-349. - Bibliogr. -
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Streszcz. w jęz. pol., ang. - Recenzenci: Zenon W. Dudek [et al.]
Hasła encyklopedyczne
BIŃKOWSKA IWONA
Aleja Generała Józefa Hallera, d. Kürassierstraße, ul. Kirasjerów, ul. Benedykta Polaka, al.
Przodowników Pracy / Iwona Bińkowska, Elżbieta Szopińska // W: Leksykon zieleni
Wrocławia / [koncepcja i red. nauk. Iwona Bińkowska, Elżbieta Szopińska]. - Wrocław :
Wydawnictwo Via Nova, 2013. - S. 397 : fot.
Osiedle Kleczków / Iwona Bińkowska, Aleksandra Kuriata-Humeńczuk // W: Leksykon
zieleni Wrocławia / [koncepcja i red. nauk. Iwona Bińkowska, Elżbieta Szopińska]. Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2013. - S. 614-615
Osiedle Kowale / Iwona Bińkowska, Aleksandra Kuriata-Humeńczuk, Elżbieta Szopińska //
W: Leksykon zieleni Wrocławia / [koncepcja i red. nauk. Iwona Bińkowska, Elżbieta
Szopińska]. - Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2013. - S. 616-618
Osiedle Ratyń / Iwona Bińkowska, Aleksandra Kuriata-Humeńczuk, Anna Gizowska,
Elżbieta Szopińska // W: Leksykon zieleni Wrocławia / [koncepcja i red. nauk. Iwona
Bińkowska, Elżbieta Szopińska]. - Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2013. - S. 384-386. Tekst I. Bińkowskiej znajduje się na s. 384-385
Place zabaw / Iwona Bińkowska, Joanna Koniecka-Pasierska // W: Leksykon zieleni
Wrocławia / [koncepcja i red. nauk. Iwona Bińkowska, Elżbieta Szopińska]. - Wrocław :
Wydawnictwo Via Nova, 2013. - S. 750 : fot.
SOBEL GRZEGORZ
Gastronomia w ogrodach i parkach / Grzegorz Sobel // W: Leksykon zieleni Wrocławia /
[koncepcja i red. nauk. Iwona Bińkowska, Elżbieta Szopińska]. - Wrocław : Wydawnictwo
Via Nova, 2013. - S. 746-747 : fot.
Iluminacje / Grzegorz Sobel // W: Leksykon zieleni Wrocławia / [koncepcja i red. nauk.
Iwona Bińkowska, Elżbieta Szopińska]. - Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2013. - S. 747
: fot.
Pikniki / Grzegorz Sobel // W: Leksykon zieleni Wrocławia / [koncepcja i red. nauk. Iwona
Bińkowska, Elżbieta Szopińska]. - Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2013. - S. 747-748 :
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fot.
Artykuły problemowe
CZERNIANIN WIKTOR (B. Inst. Psychologii)
Catharsis in poetry therapy / Wiktor Czernianin. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. //
Polish Journal of Applied Psychology. - Vol. 11, nr 2 (2013), s. 25-38
SOBEL GRZEGORZ
Piwo, wino, dieta i zdroje - jak dawniej wrocławianie szukali sposobu na zdrowie /
Grzegorz Sobel // Pamięć i Przyszłość. - 2013, nr 3, s. 46-50 : fot.

SZEMPLIŃSKA ANNA (B.Inst. Psychologii)
Supporting development of adult persons with intellectual disability living in the L'Arche in
the "life-span psychology" / Anna Szemplińska, Urszula Dębska. - Bibliogr. - Streszcz. w
jęz. ang., pol. // Polish Journal of Applied Psychology. - Vol. 11, nr 3 (2013), s. 127-142

Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)
KARLAK WERONIKA
O kradzieżach zabytkowych zbiorów oraz tworzeniu internetowych baz proweniencji
opraw. Seminarium i walne zebranie Consortium of European Research Libraries (CERL),
Warszawa, 29-30 października 2013 / Weronika Karlak // Roczniki Biblioteczne. - R. 57
(2013), s. 236-243
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Zestawienie wystaw zorganizowanych lub współorganizowanych
przez Bibliotekę Uniwersytecką w 2014

23.09.2014
(DFN)

Na ludową nutę. Inspiracje kolbergowskie w zbiorach Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu (Oddział Zbiorów Muzycznych)

22.09.201431.01.2015

Wrocław w latach Wielkiej Wojny (1914-1918) (Oddział Informacji
Naukowej)

Wystawy, na które wypożyczano zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w 2014
14.11.201131.12.2015

Tysiąc lat Wrocławia (Muzeum Miejskie, Wrocław) przedłużenie wypożyczenia

14.11.201130.06.1015

Uniwersytet Wrocławski 1811 – 2011
(Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego)
- przedłużenie wypożyczenia
Od tabliczki glinianej do e-papieru (Muzeum
Dzierżoniów)
Szlachta na Śląsku (Muzeum Miedzi, Legnica)

31.01.201404.05.2014
25.05.201417.11.2014
11.07.201428.08.2014
12.09.201418.12.2014

Miejskie,

Silesia et Wratislavia (Muzeum Miejskie, Wrocław)
Wydrukowano w Głogowie. 300 lat głogowskiego drukarstwa
(Muzeum Archeologiczno-Historyczne, Głogów)
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Wykaz konferencji, seminariów i narad, w których uczestniczyli
pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w 2014 r.

12.03.2014

5 lat działalności ZAZ – Wrocław (T. Kalota)

14.04.2014

Ustawiczne samokształcenie pracowników bibliotek naukowych –
Katowice (E. Grabarska- referat)

23.04.2014

Przeszłość
–
Przyszłość.
Restytucja
–
współczesne
doświadczenie wrocławskich instytucji kultury – Wrocław (G.
Piotrowicz – wystąpienie)

13-15.05.2014

Moneta – Znak – Komunikat – Wrocław (A. Żurek – referat)

19.05. 2014

Narada dyrektorów bibliotek ws. przygotowania wniosku
aplikacyjnego dotyczącego propozycji organizacji kongresu IFLA
we Wrocławiu w 2017 r. – Wrocław (G. Piotrowicz)

20.05.2014

Spotkanie Zespołu Koordynacyjnego NUKAT – Warszawa (G.
Piotrowicz

22.05.2014

Seminarium pt. Struktura i zasady funkcjonowania Repozytorium
UWr – Wrocław (zespól pracowników BU)

23.05.2014

Międzynarodowa Konferencja połączona z wernisażem wystawy
Rycerze wolności – strażnicy praw. Szlachta na Śląsku w
średniowieczu i czasach nowożytnych - Legnica (G. Piotrowicz)

4-5.06.2014

6.Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS/VIRTUA –
Gdańsk (M. Jóźwiak)

26-27.06.2014

Tegumentologia polska dzisiaj. I Ogólnopolska Konferencja
oprawoznawcza – Toruń (W. Karlak, K. Łabuz – referat; M. Szala
– referat; A. Żurek – referat)

27.06.2014

Narada dyrektorów bibliotek Wrocławia i Opola – Wrocław (G.
Piotrowicz)

03.07.2014

Źródła dofinansowania projektów realizowanych przez instytucje
kultury – Warszawa (A. Żurek)

31.07.2014

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 – Warszawa (A. Żurek)

04-05.09.2014

Digital Approaches to Cartographic Haritage. 9th International
Workshop – Budapeszt (M. Szala)
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18-19.09.2014

Zjazd Konferencji Dyrektorów Bibliotek Akademickich – Szczecin
(G. Piotrowicz)

24.09.2014

Posiedzenie
Komitetu
Technicznego
ds.
Informacji
Dokumentacji, przy PKN – Warszawa (G. Piotrowicz)

25.09.2014

Proquest Summon User Day – Warszawa (M. Sołowiej)

26.09.2014

Opavsko mezi Moravou a Slezskem – identita regionu a jeji
promeny / Opawszczyzna między Morawami a Śląskiem –
tożsamość regioniu I jej przeobrażenia – Opawa (A. Żurek –
referat)

27-28.09.2014

In Arce Grafenortum. Pałac w Gorzanowie – historia, kultura,
rewitalizacja – Gorzanów (I. Bińkowska – referat)

10-11.10.2014

Przedmieście Piaskowe i Wielka Wyspa we Wrocławiu. Przemiany
–Wrocław (I. Bińkowska – referat; D. Codogni-Łańcucka – referat)

23-24.10.2014

Kartografia w multimediach. Multimedia w kartografii. XXXVII
Ogólnopolska konferencja Kartograficzna -Toruń (D. Przybytek –
referat)

28.10.2014

Szkolenie z przygotowania wniosków
programów MKiDN – Warszawa (A. Żurek)

13-14.11.2014

Międzynarodowa Konferencja naukowa Kraków – Lwów : książki,
czasopisma, biblioteki XIX-XX wieku – Kraków (H. Kowalska –
referat)

17-18.11.2014

Nauka w powojennym Wrocławiu – Wrocław (D. Przybytek –
referat)

20.11.2014

Posiedzenie
Komitetu
Technicznego
ds.
Informacji
Dokumentacji, przy PKN – Warszawa (G. Piotrowicz)

20-21.11.2014

Konserwacja i badania zabytków rękopiśmiennych – Wrocław (K.
Łabuz – referat; Maria Paluszak-Łoś)

27-28.11.2014

Katedra wrocławska na przestrzeni tysiąclecia – Wrocław (A.Żurek
– referat; Diana Codogni-Łańcucka)

27.11.2014

Nowoczesne technologie w badaniach humanistycznych. I
Międzynarodowa Konferencja Humanistyki Cyfrowej – Warszawa
(J. Zaczek)

28.11.2014

Succeed in digitisation. Spreading excellence. Succeed’s Final
Conference – Paryż (G. Piotrowicz – referat)

aplikacyjnych

i

dla

i
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03-05.12.2014

Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i czytelników Wrocław (T. Kalota; M. Szala; A. Żurek)

05.12.2014

Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii
Europejskiej.
VI
Konferencja
Korporacji
Bibliotekarzy
Wrocławskich – Wrocław (H. Kowalska – referat; D.CodogniŁańcucka; Alicja Konik)

05.12.2014

Spotkanie dyrektorów i bibliotekarzy systemowych z bibliotek
współpracujących z Centrum NUKAT (G. Piotrowicz, M. Jóźwiak)

08-09.12.2014

Archiwa instytucji naukowych i szkół wyższych – osiągnięcia i
wyzwania na przestrzeni ostatnich 70 lat - Wrocław (T. Kalota –
referat)

12.12.2014

Narada dyrektorów bibliotek Wrocławia i Opola – Wrocław (G.
Piotrowicz)

18.12.2014

Posiedzenie Komitetu Technicznego 242 ds. Informacji
Dokumentacji, przy PKN – Warszawa (G. Piotrowicz)

i
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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

2013
karty

biblioteczne,

2014

132.674 194.095

zagubione książki, kary za zwłokę (wraz z windykacją)
Wpływy z Pracowni Reprografii

50.129

50.070

Wpływy dewizowe z kwerend

18.197

37.072

Inne wpływy: z wynajmu lokali, druku kodów, i in.
Razem

207.562 244.880
542.382 526.117

Środki przyznane Bibliotece w ramach projektu eDolny Śląsk w 2014 r.
Projekt eDolny Śląsk

Kwota [w PLN]

Środki na pokrycie kosztów realizacji projektu

198.786

Opłaty licencyjne

25.000*

Narzut dla Biblioteki

43.495*
Razem

*

267.281

kwoty uwzględnione w tabeli Dochody własne z działalności usługowej (w pozycji - Inne wpływy)

Rozliczone dofinansowanie ze środków UE w 2014r.
Projekty w ramach RPO WD

Kwota [w PLN]

Projekt Dziedzictwo Regionu i Europy

468.363

Projekt Imago Silesiae Inferioris online

279.512

Razem

747.875

Środki przyznane BU na wykonanie zadań w ramach projektów
Nazwa projektu

Kwota [w PLN]

Upowszechnianie cennych źródeł do badań poprzez digitalizację unikatowych
gazet i czasopism z kolekcji Śląsko-Łużyckiej BUWr
Succeed

153.360
30.193
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Środki przyznane Bibliotece w ramach projektu Bibliotheca Rudolphina w 2014 r.
Projekt Bibliotheca Rudolphina

Kwota [w PLN]

Dochód BU

97.818*

Wynagrodzenie z pochodnymi dla pracowników

61.016

Inne koszty (polisa, transport, itp.)

5.800

Razem

164.634

*

kwota uwzględnione w tabeli Dochody własne z działalności usługowej (w pozycji - Inne wpływy)

Wartość wykonanych prac introligatorskich [w PLN]
Miejsce
w Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych

2013

2014

171.425 234.227

w Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych 186.353 308.599
biblioteki specjalistyczne
Razem

79.080

76.662

436.858 619.488

Wartość wydawnictw otrzymanych ze wszystkich źródeł wpływów [w PLN]
2013

Uwagi

1.687.720

1.252.439

-25,8%

biblioteki specjalist.

812.229

840.359

+3,46%

wydawnictwa

biblioteka główna

405.075

359.599

-11,3%

ciągłe

biblioteki specjalist.

591.154

492.076

-16,7%

biblioteka główna

497.529

375.313

-24,6%

4.434

3.454

-22,1%

biblioteka główna

2.590.320 3.323.240 1

+22,0%

biblioteki specjalist.

1.407.817

1.335.889

3.998.241

4.659.129

Wydawnictwa
zwarte

zbiory specjalne

Razem
Ogółem
1)

2014

biblioteka główna

biblioteki specjalist.

-5,1%

w r. 2014 z budżetu BUWr wydatkowano 285.033 PLN (w 2013r. – 327.131 PLN ) na zakup

zbiorów, w tym 58.070 PLN (w r. 2013 - 65.526 PLN) za zakup materiałów przeznaczonych do
wymiany.
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Zestawienie wydatków na bieżącą działalność [w PLN]
(w trzech lokalizacjach: przy ul.: Szajnochy 7/9, św. Jadwigi ¾, Joliot-Curie 12)
Biblioteka Uniwersytecka

2013

zakup materiałów do konserwacji zbiorów

2014

7.715

5.979

druki, papier i materiały biurowe

46.042

70.487

drobny sprzęt, materiały i usługi

356.606

496.877

opłaty pocztowe

45.353

42.980

opłaty za telefony

20.711

16.759

transport

16.610

24.707

338.043

368.788

78.655

112.939

1.561.149

1.142.573

13.600

13.200

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

2.484.484

2.295.289

*za okres: styczeń-listopad 2014, w tym na bieżącą działalność nowego budynku BUWr. –
606.380 PLN

Zakupy sprzętu, urządzeń i oprogramowania [w PLN]

2013
Bibl. gł.
meble
programy i sprzęt komputerowy
sprzęt do mikrofilmowania
sprzęt i urządzenia
inne
koszt
utrzymania
systemu
VIRTUA
Razem

2.089
7.174
-2.268
-129.601

Bibl. spec.
47.204
44.331
--64.950
63.785

141.513 220.270

2014
Bibl. gł. Bibl. spec.
10.770
28.439
13.112
18.488
-126.637

3.819
59.149
--62.207
62.374

197.446

187.549
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Zakup aparatury badawczej ze wszystkich projektów *
Nazwa projektu

2007

Śląskie Archiwum Ikonograficzne

69.350,12

41.971,66

00,00

00,00

218.100

0.00

Interaktywna, multimedialna
bibliografia Śląska
Ornamenta Poloniae Mediaevalia

00,00

442.982,48

00,00

00,00

00

0.00

00,00

00,00 100.409,32

59.571,38

00

0.00

Dziedzictwo Regionu i Europy

00,00

00,00

00,00

00,00

1.093.224*

669.092,09

Imago Silesiae Inferioris online

00,00

00,00

00,00

00,00

589.908*

369.784,06

484.954,14 100.409,32

59.571,38

1.901.232

69.350,12

Razem
*

2008

2009

2010

2011

2013

1.038.876,15*

koszt Biblioteki poniesiony na zakup ww. sprzętu równy 30% faktycznej kwoty zakupu.

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

Stan zbiorów w woluminach

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

Stan zbiorów na koniec roku 2013
2013
Przybyło
Ubyło
2014
Wydawnictwa zwarte
1.303.752
21.457
570
1.324.639
1.187.718
16.857
1.593
1.202.982
Wydawnictwa ciągłe
381.316
4.673
63
385.926
378.464
4.438
4.332
378.570
Zbiory specjalne
311.709
1.427
-313.136
42.498
186
-42.684
62.832
2.058
596
64.294
Zbiory zabezpieczone
187.369
-1.035
186.334
127.500
-135
127.365
13.240
-181
13.059
2.354.144
1.642.254

27.743
25.353

1.803
6.702

2.380.084
1.658.905

3.996.398

53.096

8.505

4.038.989

83

Czasopisma bieżące otrzymywane
2013
2014
Tytułów
wol. Tytułów
wol.
2.995
6.480
3.152
4.783

Biblioteka
Uniwersytecka
Biblioteki
specjalistyczne
Razem

2.224
5.219

4.686
11.166

2.055

4.427

5.207

9.210

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

Przekazano do opracowania
wol.
dla bibl. głównej
2014
2013
15.601
16.489

dla bibl. specj.
2014
2013
1.270
1.692

2013
26.620

2014
28.679

3.465
277

3.967
200

3.465
274

3.927
182

2.300
467

781
421

2.039
289

2.127
257

90
30

56
14

423

449

261

413

138

316

33.552

34.497

21.929

23. 446

1.531

2.076

--3

---

Wydawnictwa ciągłe

Źródło wpływu

Zarejestrowano w
bibliotece głównej
tytułów
2013

2014

Przekazano do opracowania
tytułów
w bibl. głównej
2014
2013

do bibl. specj.
2014
2013

Egzemplarz
1.346
1.233
572
0*
178
0*
obowiązkowy
Kupno krajowe
7
5
7
5
---Prenumerata krajowa
7
5
3
6
---Prenumerata zagr.
425
400
30
26
374
353
Dary krajowe
167
541
221
555
5
7
Dary zagraniczne
41
239
34
60
25
205
Wymiana (kraj.+zagr.)
113
8
56
77
53
66
2.431
729
631
Razem
2.106
923
635
* wszystkie czasopisma zarejestrowane w r. 2014 przekazano do Czytelni Czasopism Bieżących
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Opracowanie zbiorów
Wydawnictwa zwarte, dokumenty nieksiążkowe (DN)
Skatalogowano
2013
dla bibl. centralnie w bibl.
głównej
dla
specj.
bibl.specj.
19.882
4.752 13.645 1)
24.634
13.645
477
--40
44
--

Nowe
zabezp.
DN
Razem
Ogółem

jedn.

Wol.
Wol.
Wol.

25.111
13.645
38.756 + 84 DN

2014
dla bibl. centralnie w bibl.
głównej
dla
specj.
bibl.specj.
19.970
5.865 16.987*
25.835
248
--12
15
--

Wol.
Wol.

26.110
16.987
43.097+ 27 DN

* w tym 1.373 wol. przekatalogowanych
Wpisano do inwentarza
2013
dla
biblioteki
głównej
21.771

Zbiory
nowe
Zbiory
zabezp.
Razem

w bibl.
specj.

16.975 Wol.

597

--

22.368

Ogółem

jedn.

16.975

2014
dla
biblioteki
głównej
21.178

Wol.

279

Wol.

21.457

Wol.

22.368

w bibl.
specj.
16.857
-16.857

38.314

Wydawnictwa ciągłe
Wpisano do inwentarzy
2014

2013
w

w

b.

bibl.gł. spec.

Razem

Skatalogowano

w

2014

2013

w b.spec.

w

bibl.gł.

w

w bibl.gł.

w b.spec.

bibl.gł. b.spec.

2.995 2.224

2.530

2.055

tyt.

3.009 2.7361)

2.591

1.819*

6.480 4.686

4.673

4.427

wol.

6.501 3.7862)

5.017

4.304**

5.219

4.585

Tyt.

5.745

4.410

11.166

9.100

Wol

10.287

9.321

* w tym 8 tyt. przekatalogowano ** w tym 38 wol. przekatalogowano
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Opracowanie rzeczowe zbiorów
Opracowanie przedmiotowe w bazie NUKAT i
bazie BUWr
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

2013

12.840

2014
2013

11.860
722

2014
2013

753
3.178

2014
2013

3.042
21.950

2014
2013

18.283
612

2014

456

Włączanie kart do katalogów

Oddz. Informacji
Naukowej

2013
1.131

2014
3.400

Oddz.
Wydaw.
Zwartych

Oddz. Wydaw.
Ciągłych

2013

2014

2013

2014

99

243

311

28

Zbiory
specjalne

2013

2014

1.719 1.451

Biblioteki
specjalistyczne

2013
29.443

2014

Razem

2013

30.500 32.703

2014
35.622
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Zbiory specjalne
Wpływ w wol/jedn

Jednostka

Stan zbiorów na dzień 31.12.2014 wol/jedn

2014

2013

Oprac.

2013

Nieoprac

Razem

39

153

229.184

180.820

48.517

229.337

6

0

12.595

12.595

-

12.595

Oddz.Zb.Graficznych

675

509

66.141

54.822

11.828

66.650

Oddz.Zb.Kartograf.

282

300

17.639

16.361

1.578

17.939

Oddz.Zb.Muzycznych

209

330

47.836

39.139

9.027

48.166

9.399

9.399

-

9.399

70.950

384.086

Oddz.Starych Druków
Oddz.Rękopisów

„Wratislaviana”

Razem

1.211

1.292

382.794

313.136

71

186

42.498

42.684

1.282

1.478

425.292

355.820

Mikrofilmy
Razem

42.684
426.770

70.950

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

2013

Czytelnia Główna

2014

liczba odwiedzin
2014

2013

udostępniono wol./jedn.
2014

2013

168

168

28.290

25.752

108.337

72.466

24

32

1.511

3.910

27.446

16.788*

--

32

--

560

--

3.868

35

35

4.487

3.497

28.710

25.496

10

10

1.419

1.066

240

165

Razem Bibl. Uniwersytecka

237

277

35.707

34.785

164.733

118.783

Razem bibl. specjalistyczne

1.341

1.297

221.221

193.332

603.319

526.014

1.640

1.574

256.928

228.117

768.052

644.797

Czytelnia Czas. Bieżących
Czytelnia Śląska
Czytelnia Zb. Specjalnych
Oddział Inf. Naukowej

Ogółem

*w tym – 1.878 wol. czasopism zaewidencjonowanych i opracowanych i 14.910 jedn. czasopism bieżących
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Udostępnianie zbiorów w oddziałach zbiorów specjalnych
– pokazy dydaktyczne i konsultacje
Udostępnianie
w oddziałach

liczba odwiedzin
2014

2013

Oddział Starych Druków

udostępniono wol./jedn.
2014

2013

65

121

99

150

Oddział Rękopisów

126

140

117

172

Oddział Zb. Graficznych

257

210

724

1783

Oddział Zb. Muzycznych

208

218

381

346

Oddz. Zb. Kartograficznych

197

155

102

136

Razem

853

844

1423

2587

Wypożyczenia miejscowe

Liczba wypożyczeń
[wol.]
2014
2014
2013
16.414 156.015
133.405
50.020 167.683
156.785
66.434 323.698
290.190

Liczba czytelników

Biblioteka główna
Bibl. specjalist.
Razem

2013
14.415
49.809
64.224

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczenia
w wol.
Biblioteka główna
Biblioteki
specjalistyczne
Razem

Krajowe
Zagraniczne
z biblioteki
do biblioteki
z biblioteki do biblioteki
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
1.747
210
262 1.519 71
75
82
79
721
837 1.417 1.946 -5
1
4
2.468 1.047 1.679 3.465 71

80

84

83
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Realizacja zamówień w Oddziale Magazynów
Dla jednostek

Złożono rewersów
2014

2013

Czytelnia główna
Wypożyczalnia

Udostępniono

% realizacji

woluminów

negatywnych

2014

2013

2013

2014

23.972

18.077

59.863

33.158

11,1%

10,7%

131.201

108.185

124.110

118.348

2,7%

2,2%

2.027

1.894

1.817

1.398

2%

1,9%

684.139**

4,16%
4,9%

11,2%
6,9%

miejscowa
Wypożyczalnia
międzybiblioteczna
Biblioteki specjalist.
Razem

804.436

770.602* 771.002
898.758

961.636

837.043

956.792

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

Kwerendy pisemne

Krajowe

Zagraniczne

2013 2014 2013 2014

Razem
2013

2014

Oddział Starych Druków

45

45

46

40

91

85

Oddział Rękopisów

58

78

121

113

179

191

Oddział Zbiorów Graficznych

48

44

8

15

56

59

Oddział Zbiorów Kartogr.

18

23

6

5

24

28

Oddział Zbiorów Muzycznych

22

14

40

40

62

54

Oddział Informacji Naukowej

140

148

124

113

264

261

Biblioteki specjalistyczne

2.812 3.066

7

34

2.819

3.100

Razem

3.143 3.418

352

360

3.495

3.778
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Księgozbiory w bibliotekach specjalistycznych
Wielkość księgozbioru

Wpływy 2014
Opracowanie
komputerowe*

(stan na koniec roku 2014)

Biblioteka
Lp.

(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)

zbiory
ogółem wydaw.
zwarte
wol.

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

26810
Informacji Naukowej
Filologii Angielskiej
38619
Filologii Germańskiej
73911
31121
Studiów Klasycznych
Filologii Polskiej
137427
Filologii Romańskiej
40706
76489
Filologii Słowiańskiej
5613
Dziennikarstwa
20196
Niderlandystyczna
21652
Astronomicznego
49573
Chemii
37316
Fizyki
Matematyki i Inform.
84290
Historycznego
147070
54685
Historii Sztuki
Pedagogiki
40568
Psychologii
25345
Archeologii
17233
18954
Etnologii
Kulturozn.i Muzykologii 20068
3347
Biotechnologii
Nauk Biologicznych
71277
Geogr. i Rozwoju Reg. 49471
Klimatologii i Ochrony At. 17205
Nauk Geologicznych
59527
11469
Muzeum Przyrod.
6527
Ogrodu Botanicznego
Nauk Społecznych
121515
Prawa, Administracji
222407
12862
Austriacka
Centrum Brytyjskie
25007
17589
Studium Jęz. Obcych
9975
CSNiE im.W.Brandta
PTL im.Czekanowskiego 45112
4910
Konfucjusza****
Razem Bibl. Spec.
1645846

17901
35203
59383
25751
125234
37863
60385
5345
14017
5524
28542
24758
48866
108744
30440
37653
22967
11415
13635
16595
2696
46218
22425
7141
41613
6671
4540
97970
162832
9522
21656
13798
9085
22995
3599
1202982

wydaw.ciągłe zb.spec.
tytuły
ogółem
341
126
370
36
858
97
369
6
200
129
209
264
649
1644
392
122
97
516
338
202
16
1278
274
307
357
282
15
1333
1792
99
4
34
52
2445
7
15260

wol.

wydaw. zwarte [wol.]
oprac. centr.
oprac. własne

jedn. rek. bibl./ rek. egz. rek. bibl./ rek. egz.
khw/
inwent. khw/**

5257 3652
2469 947
14183 345
5266 104
11385 808
2827 16
15883 221
268
0
5777 402
10554 5574
20829 202
12558 0
34746 678
35417 2909
7830 16415
2835 80
2271 107
5809 9
4907 412
1702 1771
651
0
24966 93
11253 15793
7770 2294
17540 374
4760 38
1329 658
23123 422
58568 1007
3195 145
174
3177
533
3258
829
61
21065 1052
41
1270
378570 64294

136
0
94
511
74
504
192
296
248
0
0
102
0
0
629
0
125
207
258
292
236
260
0
17
69
145
102
629
0
611
0
128
0
0
0
5865

138
0
115
517
0
526
0
296
248
0
0
103
0
0
630
0
0
0
259
308
241
8
0
18
69
147
102
0
0
616
0
240
0
0
0
4581

0
1571
0
0
2326***
0
0
0
0
0
886
0
1019
0
0
336
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5042
0
0
0
0
280
0
11460

99
1706
0
0
5782
0
310
0
0
0
814
0
620
801
0
1229
560
276
0
0
0
1296
376
0
0
0
0
2104
5147
0
0
0
624
280
0
22024

W Bibliotece Uniwersyteckiej:
*
dla bibliotek specjalistycznych opracowano także 15 dokumentów elektronicznych (audiobooki, filmy)
**
dla bibliotek specjalistycznych zrobiono 1490 rekordów khw, w tym 55 dopisów do rekordu zasobu
*** rekordy bibliograficzne skopiowane
****
dane z lat 2012-2014
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Udostępnianie zbiorów w bibliotekach specjalistycznych

Lp.

Biblioteka
(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)
2014 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
35

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
Konfucjusza
Razem Bibl.Specj.

Czytelnia
liczba
Iiczba
miejsc odwiedzin
28
60
60
17
64
35
24
20
15
3
68
49
50
56
30
24
30
32
14
22
12
71
37
10
40
5
4
69
255
36
18
15
8
12
4
1.297

4911
4950
5566
963
6381
8733
3324
4065
704
78
7007
6480
13643
13630
6725
3265
3321
4946
2634
2120
1430
7440
2111
151
4220
82
33
6779
59571
1820
2930
2620
509
175
15
193.332

udostępniono
j.inw.
5455
77400
1389
1970
10457
15063
6417
4220
1561
97
16585
6744
349
10093
30262
9294
5064
7934
7884
960
0
17861
3306
450
4160
380
402
3879
265622
4300
3012
2642
173
599
30
526.014

Wypożyczalnia
zarejestr.
czytel.
434
1412
1711
405
2620
591
858
1011
275
48
2508
503
1793
1829
2169
1874
961
515
274
812
159
2846
832
240
606
235
35
4849
11695
571
4319
849
0
168
13
50.020

wypoż.
wol.
11222
23002
1780
1612
9904
3056
3862
4215
1468
63
4541
2090
1846
13012
2021
19962
5992
539
2891
1702
109
4005
1760
184
3247
25
163
8739
11550
420
10520
926
43
130
184
156.785

Liczba godzin
otwarcia
tygodniowo
czyt.

42,5
56
47,5
48
50
50,5
50
31
58
24
45
43
44
51
42
44
39
32,5
23
39
25
40
39
18
40
16
4
51
118
36
30
42
32
37
20
1.408

wyp.

42,5
56
47,5
48
28
50,5
50
31
58
24
33
43
44
51
25
42
36
32,5
23
39
25
40
39
18
40
16
4
40
39
36
30
42
32
37
20
1.262

Liczba
etatów

3
6
4
1
8
3
3
1
2
0
3
2,5
5
6
3
6
4
2
1
1,5
1
5
3
0
2
1
0
9
25
1
3
2
1
1
0,5
119,5

Pow.
bibl.
w m2

127
542
382
50
731
177
251
66
77
92
344
500
450
483
218
269
140
123
39
149
85
634
192
87
360
136
47
1334
2762,2
107
166
84
60
275
38,61
11.578
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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
35

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
Konfucjusza
Razem Bibl. Spec.

2014
wyd.
zwarte
8297
39061
2218
40888
46171
27173
19264
6006
200
5000
35663
14403
41289
112237
28923
36406
22620
3222
2296
5685
96710
39710
5769
2174
41
10961
10961
64563
93820
330
0
4771
5409
8025
93
840.359

wyd. ciągłe
8270
19561
67
20345
7788
5906
12074
14113
436
12531
1024
4406
221624
5143
5572
10406
2277
6414
1440
2256
0
3400
11761
4987
1000
8833
8833
46801
43894
0
0
248
564
102
0
492.076

zbiory
spec.
0
202
0
0
13
0
199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
921
0
0
0
3.454

usługi
online*
288
0
0
300
6617
0
539
0
152
25584
262599
202273
27772
1762
500
1057
75730
822
294
294
18476
5676
1193
0
33683
0
0
3798
28825
0
0
0
0
0
0
698.234

oprawa
0
0
0
0
3049
0
0
0
0
0
0
0
20975
9715
3158
7628
2931
2999
735
8173
0
0
0
0
0
1400
1400
1593
9906
0
0
0
0
3000
0
76.662

meble
0
0
0
0
2295
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1524
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.819

komput.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4350
0
0
0
2843
4400
787
0
2300
6511
0
0
0
0
510
0
0
0
37448
0
0
0
0
0
0
59.149

inne**
564
0
369
0
6373
0
359
0
0
0
0
0
2444
29959
0
845
1224
0
0
0
0
0
1505
7
258
0
0
4245
12980
522
0
553
0
0
0
62.207

* Konsorcja: Elseviera, Springera, EBSCOhost, JSTOR, SCI Ex., CA, ACS, RSC, Nature Chemistry, AIP/APS,
IOP i in.
** karty katalogowe, ekslibrisy, kody kreskowe, materiały biurowe, materiały do kserowania, transport, delegacje,
itp.
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Streszczenia sprawozdań bibliotek specjalistycznych
2014
(część opisowa)
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
W 2014 r. w Bibliotece były zatrudnione 4 osoby na etatach: starszego kustosza
dyplomowanego (mgr Piotr Litwiniuk), kustosza dydaktycznego (mgr Róża Żelaźniewicz),
młodszego bibliotekarza (dr Elżbieta Jamróz - Stolarska na 3/4 etatu - pracowała do
15.02.2014), bibliotekarza (Wojciech Sierżęga ; od 6 kwietnia na pełny etat po odejściu dr E.
Jamróz – Stolarskiej). Wydatki na działalność biblioteki wyniosły 17.419 zł (w ubiegłym roku
12.569). Wzrost ten nastąpił dzięki dodatkowym środkom finansowym, które Biblioteka
otrzymała na zakup wydawnictw zagranicznych (np. encyklopedii) od osób realizujących
granty (w sumie była to znaczna kwota – 5.671,-). Zmniejszyła się liczba czytelników (z 460 do
434). Zwiększyło się udostępnianie (z 15.909 do 16.677 jedn. inwentarzowych). Nieznacznie
zwiększyła się liczba odwiedzin w czytelni z 4.683 do 4.911) i odpowiednio liczba zamówień (z
17.002 do 17.764). We wrześniu 2 osoby zostały przeszkolone w BU w zakresie
komputerowego wypożyczania książek i od 13 października Biblioteka przystąpiła do
komputerowego wypożyczania w systemie VIRTUA. Do Bazy Publikacji Pracowników
Uniwersytetu Wrocławskiego wpisano 58 formularzy. Opracowano 99 rekordów egzemplarza.
W czytelni zainstalowano trzeci komputer dla czytelników. Coraz więcej studentów przychodzi
z własnymi laptopami i może się bez problemów logować, ponieważ Biblioteka po remoncie
jest do tego przystosowana.

Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej
W 2014 roku w działalności biblioteki nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne. Personel
biblioteki liczy 6 osób na pełnym etacie (3 kustoszów, 1 starszy bibliotekarz, 2 bibliotekarzy).
Rok 2014 był jak zwykle pracowity dla biblioteki. Wypożyczono 100.402 wol. Biblioteka
wzbogaciła swój księgozbiór o 352 wol. druków zwartych, 21 wol. czasopism. Kontynuowano
meliorację katalogów i selekcję księgozbioru. Wyselekcjonowano 685 wol.

Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej
Biblioteka pracowała przez większość roku w składzie 4-osobowym. W porównaniu do roku
ubiegłego wydano mniejszą kwotę na zakupy książek i czasopism. Najwięcej wpływów książek
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pochodziło z darów krajowych, a w zakresie wpływów czasopism z darów zagranicznych i
prenumeraty zagranicznej. Wszystkie zakupione książki oraz najnowsze dary były na bieżąco
opracowywane komputerowo w Bibliotece Uniwersyteckiej. Katalog alfabetyczny został
zdigitalizowany i umieszczony w sieci. Od połowy listopada zamawianie książek odbywało się
za pośrednictwem katalogu kartkowego jak i online. Wzrosła ilość zamówień i udostępnień do
czytelni, spadkowi uległa ilość zamówień i wypożyczeń na zewnątrz. Kilka komputerów zostało
wymienionych na nowe, do większości podłączony jest internet. W czytelni biblioteki odbywały
się warsztaty germanistyczne.

Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
W 2014 roku w działalności biblioteki nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne. Biblioteka
znajduje się obecnie w dwóch budynkach – przy ul. Szewskiej 49, oraz w budynku na ul.
Komuny Paryskiej 21. W drugim budynku zdeponowane zostały książki z księgozbioru
Zakładu Indologii. W związku z remontem budynku na ul. Szewskiej część książek i
czasopism musiała zostać umieszczona w szafach stojących na korytarzu lub zdeponowana
na strychu, do którego obecnie nie ma dostępu. Wydatki na książki, czasopisma oraz
materiały biblioteczne zostały pokryte z środków przeznaczonych na działalność statutową
oraz granty pracowników. Zakupiono w roku 2014 przeszło 500 wol. dzieł zawartych, co
stanowi znaczący wzrost zakupu w stosunku do lat poprzednich. Pracownik biblioteki
przeprowadził zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku
studiów Filologii Klasycznej, Filologii Klasycznej i Kultury Śródziemnomorskiej oraz Filologii
Indyjskiej i Kultury Indii.

Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej
W 2014 roku wydatki na druki zwarte w porównaniu do roku ubiegłego wzrosły o 11%, jednak
liczba wprowadzonych woluminów druków zwartych zmalała o 14%, co wynika z wzrostu cen
książek oraz z tego, że kupowano sporo książek zagranicznych. Po uzyskaniu odpowiednich
uprawnień przez 4 pracowników BIFP utworzono 5.782 rekordy egzemplarza druków
zwartych, w tym 4.530 rekordów „retro” i skopiowano 2.326 rekordów bibliograficznych z
Nukat. Kontynuowano gruntowną meliorację kartkowego katalogu alfabetycznego druków
zwartych, usuwając ze 136 skrzynek 29.013 kart książek posiadających rekordy. Od maja
zwiększono czytelnikom limity wypożyczeń (studenci dzienni 10 wol., doktoranci 15 wol.), co
zapewne wpłynęło na dalszy wzrost liczby wypożyczeń (o 13%). Wzrosła również liczba
udostępnionych dzieł w Czytelni. Założono konto BIFP na Twitterze, umieszczając od kwietnia
787 tweetów. Uzupełniono wyposażenie Czytelni o 2 fotele. Komisja selekcyjna zatwierdziła
497 wol. książek do wycofania. Jedna osoba przechodzi szkolenie w Bibliotece
Uniwersyteckiej w zakresie tworzenia rekordu bibliograficznego. Ukazała się drukiem 1
publikacja członka załogi. Zorganizowano 2 wystawy i szkolenia dla studentów. Udostępniano
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Czytelnię dla potrzeb konferencji i spotkań.

Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej
W 2014 roku w Bibliotece IFR nastąpiły niewielkie zmiany organizacyjne. Zmniejszyła się ilość
osób zatrudnionych w Bibliotece - zatrudnione są 3 osoby (1 kustosz i 2 bibliotekarzy).
Warunki przechowywania zbiorów są bardzo dobre. Obecnie księgozbiór Biblioteki to ponad
37.800 woluminów. Biblioteka wzbogaciła w 2014 roku swój księgozbiór o 459 wol.
wydawnictw zwartych i 130 wol. czasopism. Oprócz książek w języku francuskim,
hiszpańskim, włoskim i portugalskim, pojawia się coraz więcej książek anglojęzycznych. W
tym roku – w związku z powstaniem Italianistyki - kupiono więcej książek włoskich. Wydatki na
działalność, w porównaniu z rokiem ubiegłym w nieznacznym stopniu wzrosły, co jest
związane ze sporą ilością grantów w Instytucie. Dalszemu spadkowi uległa ilość zamówień i
wypożyczeń, zarówno na zewnątrz, jak i do czytelni. Niewątpliwą bolączką są wciąż
niewystarczające środki na oprawę książek. Biblioteka przejęła pieczę nad pracownią
komputerową w Instytucie. Coraz lepiej działa też strona internetowa Biblioteki, gdzie na
bieżąco zamieszczane są informacje o nowościach, funkcjonowaniu biblioteki, a także
wydarzeniach kulturalnych (literackich) we Francji i w Hiszpanii. Do bazy publikacji
pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego wpisano 121 formularzy. Pracownicy uczestniczyli
w szkoleniach, konferencjach, współuczestniczyli także w przygotowaniu wystaw i spotkań w
Instytucie.

Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej
W bibliotece były zatrudnione 3 osoby na pełnych etatach. Warunki pracy pozostały bez
zmian. Dokończono selekcję i uporządkowano księgozbiór. Zakupy nowych książek zostały
zrealizowane zgodnie z potrzebami poszczególnych Zakładów w Instytucie. Dodatkowo
wpływały też do biblioteki książki zakupione z grantów. Spadła liczba książek z darów. Doszły
dwa tytuły czasopism. Spadła liczba kart przekazywanych do katalogu centralnego BU.
Sporządzany jest już rekord egzemplarza (310 rekordów). Część nabytków (głównie
zagranicznych) opracowywana jest centralnie przez BU. Nieznacznie spadła liczba
czytelników. Liczba zamówień także spadła, ale w stosunku do lat ubiegłych – niewiele.
Zamieszczono 7 wykazów nowości na stronie Biblioteki i tablicy ogłoszeń. W związku ze
wzrostem liczby studentów szkolenie biblioteczne zostało przeprowadzone w 10 grupach
przez 2 osoby z Biblioteki IFS. Pani dr Aleksandra Łamasz rozpoczęła szkolenie w zakresie
wprowadzania rekordu bibliograficznego do Virtui. Opracowała także w formie e-learningu
materiały pomocnicze dla potrzeb studentów (głównie I roku), a dotyczące korzystania z
katalogu kartkowego biblioteki.
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Biblioteka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
W roku 2014 Biblioteka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej udostępniała zbiory
czytelnikom 5 dni w tygodniu, od wtorku do soboty. Obecnie jej księgozbiór to ponad 5 tys.
woluminów (w tym książki anglojęzyczne) Zatrudniona jest w niej jedna osoba na stanowisku
kustosza 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 2014 zakupiono 168
woluminów, na które wydano około 6 tys. zł. Osoba zatrudniona na stałe w bibliotece
przebywała na urlopie macierzyńskim od kwietnia do końca grudnia. Na jej miejsce, czasowo,
został zatrudniony doktorant (jedynie do udostępniania zbiorów, co tłumaczy niewielkie
wpływy). Księgozbiór zostanie uzupełniony o pozycje wydane w tym okresie. Na prenumeratę
czasopism zagranicznych wydano około 14 tys. zł. Książki w większości zostały zakupione
w hurtowni „Azymut”, oraz Księgarni Kubicz. Księgozbiór Biblioteki Dziennikarstwa włączony
jest do centralnego opracowania - książki zostają wysłane do Biblioteki Uniwersyteckiej gdzie
opracowuje się je komputerowo. Od kwietnia 2010 Biblioteka Główna nie prowadzi księgi
inwentarzowej Biblioteki Dziennikarstwa, wpisy dokonywane są na miejscu. Zbiory biblioteki
Dziennikarstwa udostępniane są w czytelni i wypożyczane na zewnątrz. Wypożycza się
jednorazowo 5 książek na okres 3-ch tygodni studentom, oraz 10 książek na okres 1-go
miesiąca pracownikom. Czytelnicy obsługiwani są 31 godz. W tygodniu, pozostałe 5 godz.
Przeznaczone jest na inne zajęcia związane z biblioteką (składanie zamówień, ewidencja
księgozbioru, wizyty w księgarniach, kontakty z kwesturą i In.). Bibliotekę odwiedzają nie tylko
studenci Dziennikarstwa (stacjonarni, zaoczni, podyplomowi), ale również osoby z zewnątrz
(np. studenci, doktoranci czy pracownicy innych wydziałów i uczelni). Obecnie biblioteka
wyposażona jest w 3 stanowiska komputerowe - dwa dla czytelników i jedno dla pracownika.
Jak co roku w październiku zostały przeprowadzone obowiązkowe szkolenia biblioteczne (z
wpisem do indeksu) dla studentów 1-go roku. Przeznaczono na nie 15 godzin, przeszkolono
196 studentów.

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 48 osób. Księgozbiór całkowity to 21.652 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 w Bibliotece IF nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne. Nadal
zatrudnione były 3 osoby w wymiarze 2 i 1/2 etatu. Warunki lokalowe od wielu lat są
niezmienne. Zakupy druków zwartych finansowane były głównie z funduszu badań
statutowych oraz funduszu na badania własne pracowników i były niższe niż w roku
poprzednim. Natomiast odnotowano więcej wpływów z darów. W tym roku również wykupiono
dostęp poprzez czytelnie internetową Ibuk Libra do wybranych podręczników akademickich.
Wzrósł koszt dostępu online do czasopism i baz. Księgozbiór biblioteki w całości
opracowywany był komputerowo przez Sekcję Opracowania dla Bibliotek Specjalistycznych
BU. Należy odnotować dalszy spadek ilości zamawianych książek do czytelni jak i na
zewnątrz. Biblioteka wzięła udział w aktualizacji Bazy Publikacji Pracowników i Doktorantów
UWr. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez BU.

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
W Bibliotece nadal pracuje w systemie dwuzmianowym pięć osób w pełnym wymiarze godzin.
Biblioteka jest czynna dla czytelników od poniedziałku do czwartku w godz.: 9-18, w piątek do
17:00. W 2014 r. ilość zakupionych książek była wyższa w stosunku do poprzedniego roku.
Wszystkie wpływy druków zwartych zostały opracowane w systemie Virtua. Opracowano 365
woluminów nowych nabytków oraz darów, a także ponad 250 książek z retrokonwersji, co w
sumie

dało

620

utworzonych

rekordów

egzemplarza.

Kontynuowano

dopisy

do

elektronicznego katalogu czasopism (zamieszczonego na stronie IM). W sumie opracowano
451 woluminów druków ciągłych. Biblioteka prowadziła własną wymianę czasopism, dzięki
której otrzymała 22 woluminy czasopism zagranicznych. W okresie sprawozdawczym oddano
do oprawy 447 woluminów czasopism i książek. W minionym roku Bibliotekę odwiedziło 13643
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czytelników (suma odwiedzin w czytelni i wypożyczalni). Liczba odwiedzin spadła w stosunku
do ubiegłego roku, co jednak nie miało wpływu na udostępnianie, bowiem ilość
udostępnionych druków w 2014 była podobna do wyników z wcześniejszych lat. Wzrosła
natomiast liczba zarejestrowanych użytkowników. W okresie wakacyjnym wykonano całkowitą
reorganizację w magazynie druków ciągłych. Woluminy czasopism niekontynuowanych, a
także woluminy starszych roczników z mniej popularnych tytułów zostały przeniesione do
magazynu bibliotecznego na parterze budynku Instytutu Matematycznego. Pozostałe
czasopisma zostały odkurzone i ułożone wg nowego porządku na wysprzątanych regałach.
Dzięki w/w pracy Biblioteka uzyskała więcej miejsca na nowe woluminy z bieżącej
prenumeraty.

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH
Biblioteka Instytutu Historycznego
Rok 2014 zapisał się w historii Biblioteki Instytutu Historycznego w wyjątkowy sposób.
Doniosłym wydarzeniem była uroczystość nadania Bibliotece IH imienia zmarłego w 2013 r.
Profesora Adama Galosa. Uroczystość, która zgromadziła blisko 100 osób, odbyła się 22
stycznia. W jej trakcie odsłonięto tablicę z nową nazwą Biblioteki – Biblioteka Instytutu
Historycznego imienia Profesora Adama Galosa, wystawiono duży portret Profesora, który po
uroczystości został powieszony przy wejściu do wypożyczalni Biblioteki IH, następnie odbyła
się sesja naukowa poświęcona Profesorowi, historii Biblioteki IH i ogromnemu wkładowi
Profesora w jej tworzenie. Uroczystości towarzyszyła okolicznościowa wystawa. Od lutego do
czerwca 2014 r. sześcioosobowy zespół (w tym cztery panie) odkurzył, spakował, przeniósł i
rozpakował w magazynach ponad 3.000 mb książek (prawie 90 ton). Po remoncie skrzydła
budynku Instytutu Historycznego Biblioteka IH otrzymała 197 m 2 nowej powierzchni
magazynowej z 1.577 mb regałów, w przeważającej liczbie regałów jezdnych. Jednak problem
rozmieszczenia księgozbioru nie został rozwiązany do końca. Biblioteka IH zmuszona była
zwrócić Archiwum Uniwersyteckiemu i Instytutowi Historycznemu dwa magazyny mieszczące
około 1.200 mb, przyjąć 150 mb księgozbiorów po zmarłych profesorach Adamie Galosie i
Wojciechu Wrzesińskim oraz rozluźnić przeciążone od lat magazyny. Wszystkie te
okoliczności spowodowały, że rezerwa na bieżące gromadzenie pozostała nieduża.
Zapowiedź remontu kolejnego skrzydła budynku, do którego ma się docelowo przenieść cała
Biblioteka IH budzi pewne nadzieje na rozwiązanie problemu, ale to dopiero faza planowania
remontu. Podobnie jak w latach poprzednich w Bibliotece IH pracowano w systemie
dwuzmianowym w godz. 900–1800, dyżury pełniono także w soboty w terminach zjazdów
studentów zaocznych. Biblioteka IH gromadzi ponad 147.000 woluminów, jako jedna z
niewielu w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Wrocławskiego samodzielnie
wykonuje wszystkie funkcje, począwszy od typowania propozycji zakupów przedstawianych
na Radzie Bibliotecznej, przez zakup, inwentaryzację i opracowanie, zarówno tradycyjne jak i
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komputerowe,

po

udostępnianie,

zarówno

miejscowe

jak

przez

wypożyczalnię

międzybiblioteczną. Liczba nabytków utrzymywała się na poziomie około 140 woluminów
miesięcznie, wpływy opracowywano na bieżąco, listy nowości ukazywały się na internetowej
stronie domowej Biblioteki IH. W 2014 r. księgozbiór Biblioteki IH znacząco wzbogacił się o
wydawnictwa zagraniczne dzięki środkom z grantów pracowników Instytutu Historycznego. W
2014 r. ponownie odnotowano spadek liczby dzieł udostępnionych w czytelni i wypożyczonych
na zewnątrz. Z powodu zaangażowania w przenoszenie księgozbioru planowane szkolenie z
zakresu tworzenia rekordu bibliograficznego zostało przeniesione na wiosnę 2015 r.

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki
W roku sprawozdawczym w Bibliotece nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne.
W porównaniu z rokiem ubiegłym kwota na zakup wydawnictw zwartych wzrosła o 69 proc;
było to możliwe dzięki środkom pozabudżetowym (studia niestacjonarne) oraz środkom z
projektu badawczego MAESTRO prof. dra hab. Jana Harasimowicza (udział środków z grantu
w ogólnych zakupach książek wynosi ok. 30 proc. = 8805,62 zł). Kwota na zakup czasopism
wzrosła o 8 proc. Wydatki na oprawę i konserwację zbiorów utrzymano na tym samym
poziomie, co w latach ubiegłych, tj. 3.158 zł (oprawiono 177 wol.). Znacznie zwiększyła się
liczba zakupów krajowych: 179 wol. (w 2013 r. – 113 wol.). Liczba instytucji, z którymi
prowadzimy wymianę: 51 (w 2013 r. – 46) i liczba pozyskanych tą drogą książek: 180 wol. (w
2013 r. – 210 wol.). Liczba darów: 115 wol. (w 2013 r. – 239 wol.). W ramach wymiany
rozesłano 120 wol. książek (publikacje pracowników Instytutu) i 172 wol. czasopism (4 numery
„Quartu” – kwartalnika wyd. przez Instytut Historii Sztuki). Pracownik biblioteki przeprowadził
zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku.

Biblioteka Instytutu Pedagogiki
W 2014 r. Biblioteka Instytutu Pedagogiki otrzymała imię Profesor Mirosławy Chamcówny, z
tej okazji zorganizowano we współpracy z Zakładem Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki
wystawę tematyczną poświęconą Pani Profesor. 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

multimedialnych

dla

studentów

pierwszych

lat

studiów

stacjonarnych

i

niestacjonarnych oraz szkolenie doktorantów z zakresu źródeł informacji. Biblioteka, podobnie
jak w latach poprzednich, wzięła aktywny udział w aktualizacji Bazy Publikacji Pracowników i
Doktorantów UWr. W bieżącym roku wydatki na zakup książek nieznacznie spadły, a
czasopism wzrosły. Nastąpił spadek ilości czytelników i liczby udostępnionych zbiorów. W
bieżącym roku przeprowadzono selekcję i skontrum księgozbioru czytelni oraz selekcję
czasopism. Obecnie 100% czasopism i 99% książek posiada rekordy w bazie danych.
Wprowadzano pozycje do Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej w ramach BCUWr. Bibliotekarze
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brali aktywny udział w szkoleniach oraz konferencjach naukowych.

Biblioteka Instytutu Psychologii
W Bibliotece zatrudnione są 4 osoby na pełnych etatach. Zakres obowiązków pracowników
etatowych stale się zwiększa, obecnie przede wszystkim zajmują się opracowaniem,
udostępnianiem zbiorów, uzupełnianiem baz internetowych. Nadal konieczne są jeszcze dwa
etaty: dla informatyka i bibliotekoznawcy. Bardzo odczuwalny jest brak dwóch osób na umowę
zlecenie. Dużym problemem jest od zawsze stanowczo za mały lokal jak na potrzeby
Biblioteki. Rezerwę magazynową uzyskuje się tylko poprzez kolejne selekcje. Obecnie
prowadzona jest duża selekcja druków zwartych. Brak oddzielnego pomieszczenia na
wypożyczalnię i katalogi, jest bardzo uciążliwy zarówno dla czytelników, jak i personelu.
Problem lokalowy wydaje się obecnie najbardziej dokuczliwy i wymagający poprawy, co roku
zgłaszana jest konieczność remontu pomieszczeń. W 2014 r. dokonano remontu pracowni
bibliotekarzy (malowanie ścian, położenie nowych wykładzin). Obecnie około 83,5 %
księgozbioru druków zwartych znajduje się w bazie komputerowej systemu Virtua i 51
rekordów zasobu tj. 449 roczników czasopism. Istnieje strona internetowa Biblioteki,
systematycznie aktualizowana i odsyłająca czytelników do najważniejszych informacji np. baz
internetowych. Do bazy „Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu
Wrocławskiego” wprowadzono 129 opisów bibliograficznych, do Psychologicznej Biblioteki
Cyfrowej wprowadzono jedną publikację, systematycznie wydaje się czytelnikom piny-y do
bazy iBUK. W tym roku Biblioteka otrzymała 2 nowe monitory i czytnik legitymacji
elektronicznych. Staraniem dr Wiktora Czernianina ukazał się kolejny numer półrocznika
naukowego, pt.: „Przegląd Biblioterapeutyczny” (R. III, 2013).Jest on redaktorem naczelnym, a
sekretarzem redakcji mgr Kiriakos Chatzipentidis. Przegląd Biblioterapeutyczny znajduje się w
części B wykazu punktowanych czasopism naukowych (1 pkt) Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego. Pomimo trudności 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 na
pełnym etacie. Pracownik Biblioteki przejął od pracownika Instytutu Archeologii wymianę
publikacji własnych Instytutu Archeologii z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Biblioteka
była czynna 32,5 godziny w tygodniu. W Bibliotece wykonywano wszystkie czynności
biblioteczne. Bieżące wpływy – książki – Biblioteka miała katalogowane w systemie VIRTUA.
W Bibliotece Instytutu Archeologii tworzono rekordy egzemplarzy. Liczba czytelników i
wypożyczeń utrzymywała się na stale wysokim poziomie. Największe źródło wpływu do
księgozbioru stanowiła wymiana publikacji własnych Instytutu Archeologii z wieloma
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instytucjami archeologicznymi w kraju i za granicą.

Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
W Bibliotece od 01.01.2007 r. na pełen etat zatrudniona jest mgr Magdalena Bednarek. Do jej
obowiązków należą wszystkie czynności związane z prowadzeniem biblioteki z wyjątkiem
opracowywania 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 oraz finansowych poszczególne
tytuły publikacji kupowane są najczęściej w pojedynczych egzemplarzach, co często
uniemożliwia wypożyczanie ich na dłuższe terminy. W tym roku biblioteka otrzymała
zmniejszoną w stosunku do lat ubiegłych dotację na zakup książek i czasopism. Z tego
powodu zostało ograniczone kupno publikacji. Jednocześnie do księgozbioru trafiły publikacje
zakupione przez doktorantów ze środków z grantów wewnętrznych dla młodych naukowców
oraz publikacje z likwidowanej Biblioteki Zakładu Antropologii PAN, co znacznie zwiększyło
wpływy w bibliotece. W tym roku została przeprowadzona selekcja księgozbioru wydawnictw
zwartych. Usunięto 112 pozycji. Do Biblioteki należy czytelnia, w której znajdują się katalogi.
Jest ona oddzielnym pomieszczeniem, nad którym bibliotekarz nie może mieć nadzoru.
Wynikiem tego jest dewastacja katalogu. W czytelni jest 14 miejsc. Z Biblioteki korzystają
studenci i pracownicy Katedry Etnologii oraz innych katedr i instytutów. Biblioteka posiada
komputer z możliwością połączenia z Internetem tylko do użytku pracownika, co w obecnej
chwili jest niezbędne z racji działalności informacyjnej i kontaktów z Biblioteką Uniwersytecką
oraz innymi instytucjami, 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. W roku sprawozdawczym
kontynuowano wymianę z 51 instytucjami naukowymi w Polsce i 26 za granicą. Obecnie
Biblioteka posiada prawie 13.500 opracowanych wydawnictw zwartych i prawie 5.000
woluminów druków ciągłych. Są to pozycje ściśle związane tematycznie z naukami
etnologicznymi oraz dyscyplinami pokrewnymi.

Biblioteka Kulturoznawstwa i Muzykologii
W Bibliotece zatrudnione są dwie osoby w wymiarze 1 oraz ½ etatu. Biblioteka czynna była 6
dni w tygodniu i wzorem lat ubiegłych pełniła w 2014 roku także funkcję pracowni
komputerowej dla studentów obu kierunków. W roku sprawozdawczym obok stałego zakresu
obowiązków kontynuowano inwentaryzację i opracowanie księgozbioru prof. Reinholda
Brinkmanna, m.in. we współpracy ze studentami muzykologii, którzy odbywali w naszej
bibliotece praktyki studenckie. W 2014 roku trwały także prace nad archiwum dźwiękowym
Wrocławia w ramach projektu Pejzaż dźwiękowy Wrocławia – badania nad audiosferą miasta
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środkowoeuropejskiego, realizowanego przez Pracownię Badań Pejzażu Dźwiękowego przy
Instytucie Kulturoznawstwa. W czerwcu pracownicy biblioteki w ramach programu LLPErasmus przebywali na pięciodniowych praktykach w Bibliotece Instytutu Muzykologii
Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie. W listopadzie pracownik biblioteki odbył w Bibliotece
Uniwersyteckiej szkolenie w zakresie sporządzania rekordu egzemplarza w systemie Virtua.
W roku sprawozdawczym zakupiono nowe oprogramowanie oraz kilka monitorów do
komputerów znajdujących się w bibliotece. Wymieniono także na nowy komputer
przeznaczony dla pracowników biblioteki. W 2014 roku księgozbiór wzbogacił się o depozyt
otrzymany z Biblioteki Instytutu Historii, złożony z 42 publikacji obcojęzycznych.

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Biblioteka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
Lokal biblioteki nie zmienił się, nie zmieniła się również liczba zatrudnionych osób. Przez cały
rok w bibliotece pracowały 2 osoby, ponieważ jedna była na urlopie macierzyńskim, a w tej
chwili przebywa na urlopie wychowawczym. Wzrosła liczba osób korzystających z usług
Biblioteki. Związane to było z przyjęciem dodatkowej liczby studentów na nowo otwarty
kierunek.

Zdecydowanie

wzrosła

liczba

użytkowników

korzystających

z materiałów

dydaktycznych w formie elektronicznej. Zmalały wydatki na zakup wydawnictw ciągłych,
ponieważ zrezygnowano z prenumeraty 6 tytułów czasopism zagranicznych. Wzrosły
natomiast wydatki na zakup wydawnictw zwartych. Przede wszystkim wzrósł zakup literatury
naukowej finansowanej z funduszu badań statutowych oraz funduszu na badania własne
pracowników. Zakończono prace związane z selekcją wydawnictw ciągłych.
Biblioteka Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery
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 2014 zanotowano bardzo zbliżone
charakterystyki zarówno, co do wypożyczeń jak i liczby odwiedzin w czytelni oraz niewielki
wzrost liczby zarejestrowanych czytelników w stosunku do roku poprzedniego. Zmalała nieco
liczba wpływów wydawnictw zwartych, natomiast liczba wydawnictw ciągłych utrzymała się na
zbliżonym poziomie w stosunku do lat ubiegłych. Nadal w dużym stopniu wykorzystywane są
zbiory specjalne, głównie mapy synoptyczne, do celów dydaktycznych przez prowadzących
ćwiczenia z meteorologii i klimatologii oraz dziedzin pokrewnych. Biblioteka jest stałym
miejscem dla pracowników, doktorantów, studentów oraz osób z zewnątrz, w którym uzyskują
oni szeroki zakres specjalistycznych informacji bibliotecznych i naukowych.
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Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych
Zatrudnione są dwie te same osoby z długim stażem pracy. Biblioteka była czynna przez cały
rok, również w okresie wakacji. Zdarzały się podobnie jak w latach poprzednich awarie
klimatyzacji, które zdołano usunąć dopiero w końcu roku. Księgozbiór powiększył się dzięki
darom pracowników i darom z egzemplarza obowiązkowego BU. Zakupy książek ograniczono
do niezbędnego minimum. Największe wydatki przeznaczono na prenumeratę czasopism
zagranicznych, które Instytut prenumeruje głównie w wersji online. Za pośrednictwem
biblioteki była kontynuowana subskrypcja amerykańskich baz geologicznych Geological
Science Word i GeoRef. Liczba zarejestrowanych czytelników była podobna jak w roku
poprzednim. Odnotowano spadek wypożyczeń do domu o 10% a do czytelni o 20%.
Prowadzono wypożyczalnię międzybiblioteczną. Do biblioteki została zakupiona nowa sieć
bezprzewodowa. Czytelnia była udostępniana na wykłady, posiedzenia i konferencje.

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych
Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych działała nadal w rozproszeniu – ma 4 lokalizacje na
terenie Wrocławia: Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych ze specjalizacją Biologia Roślin,
BWNB/BR ul. Kanonia 6/8, Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych - Biologia Zwierząt,
BWNB/BZ ul. Sienkiewicza 21, Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych - Genetyka i
Mikrobiologia,

BWNB/GiM

ul.

Przybyszewskiego

63/77,

Biblioteka

Wydziału

Nauk

Biologicznych – Biologia Człowieka, BWNB/BC ul. Kuźnicza 35. W drugiej połowie roku 2014
zostały podjęte decyzje, co do rozdziału pomieszczeń dla poszczególnych jednostek WNB tym
również Biblioteki WNB i rozpoczął się remont dostosowujący pomieszczenia na nasze cele.
W nowym pomieszczeniu znajdą się dwa księgozbiory mianowicie Genetyka i Mikrobiologia
oraz Biologia Człowieka, co zmniejszy nam liczbę lokalizacji do 3. Biblioteka w 2014 roku
pracowała do października przy pełnej obsadzie w wyznaczonych godzinach, natomiast
obecnie w BWNB dostępne są tylko 4 etaty, co skomplikowało organizację pracy. Od kwietnia
2014 roku w Biblioteka sprawuje opiekę oraz szkoli wolontariusza – studenta V roku Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Gromadzenie druków zwartych i ciągłych odbywa się drogą
zakupu krajowego oraz zagranicznego. Środki przeznaczone na te cele są niewystarczające w
porównaniu z ofertą wydawniczą dziedziny jak również potrzebami czytelników. Celem są
zakupy najnowszych i najbardziej potrzebnym książek ściśle powiązanych z aktualnym
profilem badawczym i dydaktycznym Wydziału Nauk Biologicznych. Prace związane z
scaleniem księgozbiorów połączonych Bibliotek oraz ich porządkowaniem (selekcje, skontrum)
są nadal kontynuowane. Zakończono prace selekcyjne w księgozbiorze Biblioteki BWNB/BC.
Pracownicy Biblioteki WNB przejęli całkowicie tworzenie rekordu egzemplarza w systemie
Virtua, druków zwartych zarówno nowych nabytków jak również retro. Dużą i ważną część
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pracy Biblioteki zajmuje całkowita kontrola nad ciągłym poszerzeniem bazy publikacji
naukowych pracowników Wydziału Nauk Biologicznych zarówno w bieżące publikacje jak i
wstecz (jeżeli pracownicy zgłaszają i uzupełniają takie pozycje), które następnie są przesyłane
do Biblioteki Uniwersyteckiej. Biblioteka wykonuje także wszelkie prace związane z
bibliometrią prac i czasopism. Biblioteka WNB przystąpiła także do projektu stworzenia
Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego Wydziału Nauk Biologicznych przy ścisłej
współpracy z BUWr. Dalej prowadzone są prace techniczne: porządkowanie zbiorów w
magazynach i czytelniach. W poszczególnych lokalizacjach Biblioteki zainstalowana została
sieć eduroam mająca na celu umożliwienie wspólnego dostępu do sieci studentom i
naukowcom z różnych uczelni należących do projektu.

Biblioteka Muzeum Przyrodniczego
W 2014 roku Biblioteka Muzeum pracowała w niezmienionych od ubiegłego roku warunkach w
Herbarium przy ul. Sienkiewicza 5. Zajmuje tu 136 m kw., ale pomieszczenia rozproszone są
w całym budynku: magazyn książek i czasopism na II piętrze, magazyn podręczny, czytelnia,
pokój bibliotekarza na parterze. Magazyn czasopism i książek mieści się w jednym
pomieszczeniu z magazynem Herbarium, regały przeznaczone na zbiory zielnikowe zostały
zaadoptowane na zbiory biblioteczne (szafy kompaktowe o szerokich półkach). W pokoju
bibliotekarza istnieje stanowisko komputerowe dla czytelników. Bibliotekę prowadzi w ramach
rozszerzenia swoich obowiązków dr Jolanta Jurkowska (starszy specjalista biolog).

Biblioteka Ogrodu Botanicznego
Biblioteka Ogrodu Botanicznego w 2014 roku otwarta jest dla czytelników we wtorki środy w
godzinach od 8 do 10. Pomieszczenia czytelni i magazynu Biblioteki pozostają bez zmian i są
wystarczające. Środki finansowe potrzebne na zakup zbiorów w tym roku zmalały o połowę.
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 porównaniu z poprzednimi latami. Dużym
zainteresowaniem cieszy się również możliwość korzystania z księgozbioru na miejscu - w
czytelni obok studentów i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego dużą grupę stanowią
studenci Uniwersytetu Przyrodniczego i Uniwersytetu Medycznego. W okresie zimowym duża
część pracowników ogrodowych chętnie przegląda najnowszą prasę specjalistyczną.
Biblioteka w dalszym ciągu jest nie 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
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czasopism Biblioteki Ogrodu Botanicznego oraz katalogu kartkowego czasopism Biblioteki
Uniwersyteckiej.

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII
Biblioteka Wydziału Biotechnologii
W roku 2014 zakończył się okres reorganizacji oraz przeprowadzki biblioteki do nowego
budynku. Zakupiono ponad 600 woluminów książek za łączą kwotę prawie 100.000 zł. To już
kolejny rok tak dobrych zakupów, co pozwoliło uzupełnić zbiory o najnowsze książki
niezbędne w procesie naukowym i dydaktycznym.

WYDZIAŁ CHEMII
Biblioteka Wydziału Chemii
Biblioteka pracowała bez zakłóceń w systemie dwuzmianowym przy trzyosobowej obsadzie i
pełniła dyżury w wyznaczone wolne soboty. Obsłużyła 7.007 czytelników nie tylko własnych
(studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Chemii), ale i środowiska naukowego z
Wrocławia, Polski oraz gości zagranicznych. Wypożyczono do domu 4.541 woluminów
książek. W ramach wypożyczalni międzybibliotecznej zrealizowano 160 zamówień wysyłając
16 książek oraz 1.403 strony ksero, skanów lub plików pdf do 29 bibliotek oraz pośredniczono
w realizacji 46 zamówień na artykuły i książki z 18 bibliotek dla swoich czytelników. Bieżące
wpływy druków zwartych (288 wol.) zostały opracowane tradycyjnie i komputerowo w systemie
VIRTUA przez pracowników biblioteki Wydziału Chemii. W ramach codziennych obowiązków
prowadzona była też komputeryzacja retro. W bieżącym roku katalog online biblioteki
powiększył się o 565 rekordów bibliograficznych i 814 rekordów egzemplarza dla książek. W
efekcie druki zwarte skomputeryzowane są już w 81%. Biblioteka Wydziału Chemii odpowiada
za wydziałową bazę publikacji naukowych swoich pracowników, do której w bieżącym roku
wpisano 332 pozycje. Uwzględniono w rekordach obowiązujące wartości IF i punkty za
publikacje z listy Ministerstwa. Baza liczy obecnie 6.540 publikacji za lata 1989-2014 w tym
5.148 to artykuły z listy filadelfijskiej. Zawartość bazy widoczna jest na internetowej stronie
wydziałowej. Pracownicy biblioteki przełożyli oraz zmodyfikowali 290 rekordów publikacji
naukowych pracowników Wydziału Chemii za 2013 rok z bazy wydziałowej do Bazy Bibliografii
Publikacji Pracowników i Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2014 roku Wydział
Chemii kontynuował uczestnictwo w konsorcjach Chemical Abstracts na platformie SciFindera, American Chemical Society, Royal Society of Chemistry, Nature Chemistry, a ich
koszt wyniósł 217.031 złotych. Pracownicy biblioteki zorganizowali wystawę z okazji 60-lecia
chemii uniwersyteckiej, którą można było oglądać w holu Wydziału Chemii we wrześniu
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i październiku 2014 roku. Podczas przygotowań ekspozycji pozyskano liczne fotografie od
pracowników dokumentujące działalność Wydziału, które zeskanowano inicjując powstanie
Fotograficznego Archiwum Wydziału Chemii. Jesienią 2014 roku wysłano upomnienia do
wszystkich emerytowanych pracowników Wydziału Chemii, którzy nie rozliczyli się z
wypożyczonych wiele lat temu książek. Odzyskano dużą liczbę druków zwartych, sporządzono
wiele protokołów zagubionych książek oraz pozyskano w miejsce zagubionych druków
wartościowe zagraniczne pozycje chemiczne i nowe podręczniki akademickie. Pracownicy
biblioteki uczestniczyli w licznych szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką
dotyczących programu Mendeley, bazy Proquest, Summon, Web of Science, Repozytorium
Uniwersytetu Wrocławskiego, Forum JSTOR oraz w szkoleniu dotyczącym bazy EMIS na
Wydziale Prawa. Jedna osoba uczestniczyła też w szkoleniu „Jak interpretować prawo
autorskie na uczelni” prowadzonym przez adwokata i radcę prawnego Joannę HetmanKrajewską z Kancelarii Prawniczej Patrimonium z Warszawy.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych (BWNS)
W roku 2014 stan zatrudnienia w Bibliotece wynosił 9 etatów. Nie zmieniły się warunki
lokalowe, które z punktu widzenia użytkownika biblioteki są bardzo dobre. Kończy się
natomiast wolna przestrzeń w magazynie druków zwartych. Dostawiono tam jeden
pięcioczłonowy regał, który rozwiąże nam problem na najbliższy rok. Od dwóch lat pracuje nad
rozbudowaniem księgozbioru czytelnianego ze szczególnym uwzględnieniem działów
przeznaczonych dla studentów zagranicznych. Gromadzenie zbiorów utrzymuje się na
podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Odnotowano spadek wydatków na druki zwarte,
jednak dzięki pozyskiwaniu darów i systematycznie prowadzonej wymianie ilość włączonych
nowych wydawnictw nie odbiega od ubiegłorocznych statystyk. Znaczące fundusze na zakup
podręczników otrzymano ze środków Unii Europejskiej współrealizując projekt „Akademia
Rozwoju-kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki”. Książki kupione z tych funduszy
trafiły do działów: Socjologia ogólna i Socjologia miasta. Biblioteka bierze udział w realizacji
wielu indywidualnych grantów i projektów badawczych, kupując wydawnictwa obcojęzyczne.
Udział tych wydawnictw w ogólnych zakupach z roku na rok systematycznie rośnie. Rok 2014
był pierwszym od przejęcia przez naszą bibliotekę całości opracowania druków zwartych w
zakresie tworzenia rekordu egzemplarza. Korzystamy natomiast nadal z pomocy zespołu
opracowania

centralnego

BU

w

zakresie

tworzenia

rekordów

bibliograficznych.

Systematycznie prowadzone jest opracowanie retrospektywne w oparciu o nowe rekordy
pojawiające się w bazie. Opracowanie wydawnictw ciągłych w całości realizuje zespół naszej
biblioteki. W czerwcu Wydział Nauk Społecznych podpisał z Biblioteką Uniwersytecką
porozumienie

o

współpracy

przy

tworzeniu

i rozwijaniu

Repozytorium

Uniwersytetu
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Wrocławskiego. W ślad za tym pracownicy naszej biblioteki uczestniczyli w warsztatach
dotyczących archiwizacji prac w Repozytorium. Zorganizowano również takie szkolenie dla
wszystkich współpracowników z naszego wydziału uczestniczących w tym projekcie. Na
koniec roku sprawozdawczego mogliśmy się pochwalić liczbą 58 publikacji umieszczonych w
kolekcji WNS. Powiększa się również liczba naszych publikacji w kolekcji Biblioteki Cyfrowej
UWr.

Na

początku

roku

akademickiego

przeprowadzono

multimedialne

zajęcia

z Przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszych lat wszystkich kierunków łącznie z
Dyplomacją europejską. Przeszkolono 733 studentów w 36 grupach, przepracowano 72
godziny ćwiczeniowe. Objęliśmy szkoleniem bibliotecznym również studentów kierunków
anglojęzycznych a przedmiotem zajęć oprócz zasad korzystania z systemu VIRTUA było
zapoznanie się z dostępnymi w sieci bazami bibliograficznymi i pełno tekstowymi. W ramach
bieżącej kontroli zbiorów, w okresie wakacyjnym sprawdzono 10.000 sygnatur dawnej
Biblioteki FLiS. Sporządzono dwa protokoły pokontrolne: braków względnych i braków
bezwzględnych. Przygotowano również dwa protokoły selekcji wydawnictw zwartych. Łącznie
wykreślono

z

inwentarzy

690

zdezaktualizowanych

bądź

zniszczonych

woluminów

wydawnictw zwartych. Na terenie naszej czytelni zorganizowano trzy wystawy, były to:
„Infantki” wystawa fotografii szklanych obiektów biżuteryjnych Katarzyny Gemborys, wystawa
prac plastycznych Magdaleny Badeckiej oraz wystawa J. Grocholskiej-Janczary „Od portretu
do abstrakcji”.

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Biblioteka posiadała 25 etatów. Na podkreślenie zasługuje fakt, że od trzech lat zdecydowanej
poprawie uległa frekwencja w pracy. W 2014 r. ilość zwolnień lekarskich wynosiła 104 dni
(mniej o 43 dni w porównaniu z poprzednim rokiem). Środki na wydatki Biblioteki pochodziły z
budżetu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Ponadto Biblioteka wpłaciła do Kasy
Kwestury za usługi kserograficzne i komputerowe 7.222,30 zł, a za kary związane z
niedotrzymanie terminu zwrotów książek – 13.037 zł. Za karty czytelnika do czytelni głównej
dla osób spoza Uniwersytetu Wrocławskiego wpłacono do kasy Kwestury 6.700 zł. Biblioteka
prenumerowała zagraniczne bazy danych: Hein Online, Encyclopedia MaxPlancka oraz
Oxford Scholarly Authorities on International Law. Kontynuowano zakup polskich baz
prawniczych: LEGALIS, LEX, Lexis, InforLex, Polska Bibliografia Prawnicza, EMIS Polska.
Część z nich kupowano wspólnie z innymi jednostkami Uniwersytetu Wrocławskiego w celu
obniżenia kosztów. Rozszerzono dostęp do książek w bazie Ibuk (w marcu również inne
biblioteki specjalistyczne wykupiły taki dostęp, który został w 50% współfinansowany przez
władze rektorskie – obecnie dla studentów jest prawie 1 tys. książek z różnych dziedzin
dostępnych w bazie przez 24 godziny na dobę). Czytelnicy mieli możność uczestniczenia w
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licznych prezentacjach baz danych oraz zapoznania się z wieloma z nich poprzez dostęp
testowy, zarówno do baz polskich jak i zagranicznych. Aleksandra Lassota przygotowała nową
stronę domową Biblioteki, która obecnie jest pod adresem: http://biblioteka.prawo.uni.wroc.pl/.
Sukcesywnie rozwijała się Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, w której w sumie
umieszczono już 2.053 publikacje, w znacznej większości wydanych w roku bieżącym (w tym
najlepsze prace doktorskie, prace habilitacyjne oraz profesorskie). Wydział przystąpił do
Repozytorium UWr. i na koniec 2014 r. było w repozytorium 715 publikacji pracowników.
Bibliotekarze przygotowali wystawę Seweryn Wysłouch (1900- 1968). Był dla nas jak tarcza.
Jak wileński tur: wierny zasadom, uparty, mówił prosto w oczy, co myśli … Kresowa natura. 78 kwietnia wzięła udział i wygłosiła referat mgr

J. Lewińska w Czwartej Ogólnopolskiej

Konferencji Naukowej Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą (tytuł
referatu Bibliotheque Interuniversitaire de Montpellier (BIUM) – formy i metody komunikacji z
czytelnikami, zaspokajanie potrzeb użytkowników). Kierownik Biblioteki wzięła udział w dniach
26-27 czerwca w dwudniowej XII Konferencji Kierowników Bibliotek Prawniczych w
Katowicach Książka i biblioteka – wczoraj i dzisiaj. 19 września 2014 mgr T. Juchniewicz wziął
udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Dynamika stosunków polsko-litewskich”
zorganizowanej przez kowieński Uniwersytet Witolda Wielkiego. Dwie osoby z Biblioteki były
obecne 5 XII na VI Konferencji zorganizowanej przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich
Biblioteki we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej. Udział 1 bibliotekarki
w prezentacji 18 lutego w Bibliotece im. Ossolińskich Stare druki w nowych szatach – o sztuce
konserwacji książki. W ramach programu Erasmus na tygodniowe szkolenia wyjechały 3
osoby: do Wilna do Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk, do Rożniawy (Słowacja) oraz do
Biblioteki de la Universidad de la Laguna w Hiszpanii. Ponadto 2 bibliotekarzy wyjechało na 3
dniowe zaproszenie pani rektor Mykolas Komenij University do Wilna. Zainteresowani
bibliotekarze brali udział w pierwszym półroczu w kursach prowadzonych przez informatyków
Wydziałowych, na których zapoznali się z Wordem, PowerPointem, tworzeniem stron
internetowych, Exelem.
.

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE I POZAWYDZIAŁOWE
Centrum Brytyjskie
W

2014

roku,

tradycyjnie

dużym

powodzeniem

cieszyły

się

lekcje

biblioteczne,

przeprowadzane w Centrum Brytyjskim dla dzieci i młodzieży szkolnej, także specjalnej. W
okresie wrzesień-grudzień 2014 przeprowadziliśmy 26 lekcji bibliotecznych, dla dzieci od
przedszkola do klas licealnych. Dużym zainteresowaniem cieszy się też profil na Facebooku
Centrum Brytyjskiego, prowadzony przez pracownicę Centrum, p. Alicję Giżyńską. W ciągu
roku pracownice Centrum organizowały wystawy, poświęcone twórczości autorów brytyjskich,
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m.in. zmarłym w tym roku autorkom: Doris Lessing, P.D. James, a także ilustratorki i autorki
powiastek dla dzieci – Beatrix Potter. W związku z odbywającymi się w 2014 roku
Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej pracownice wyeksponowały książki, poświęcone tej
dyscyplinie sportu oraz biografie angielskich piłkarzy. W czasie przerwy wakacyjnej,
pracownice Biblioteki, przeorganizowały przestrzeń biblioteczną, dostosowując ją do zasobu
bibliotecznego i potrzeb użytkowników oraz gruntownie odświeżyły pomieszczenia Biblioteki.
W 2014 r. zakończyła się prenumerata wszystkich magazynów anglo-języcznych, do tej pory
dostępnych w Centrum. Nie planuje się wznowienia prenumeraty. Cieszą natomiast dary
czytelnika, który regularnie dostarcza najnowsze numery magazynu London Review of Books.
Obecnie w Bibliotece pracują dwie osoby. Trzeci etat pozostaje zamrożony. W grudniu jedna z
pracujących w Centrum osób ukończyła e-learningowe szkolenie BHP. Na rok 2015
planowana jest współpraca z nauczycielami języka angielskiego (zwłaszcza w ramach
projektów Urzędu Miasta Wrocławia) oraz, pierwsze od ponad 15 lat, malowanie pomieszczeń
Biblioteki.

Biblioteka Austriacka
W roku 2014 praca w Bibliotece Austriackiej w zakresie gromadzenia i udostępniania
księgozbioru, jego zabezpieczenia oraz organizacji imprez kulturalnych przebiegała zwykłym
trybem. Księgozbiór powiększył się o 160 wol. druków zwartych, przybyły 3 nowe czasopisma,
oddano do introligatorni znaczną ilość czasopism i gazet (roczniki od 1993 do 2013 r.),
udostępnianie utrzymywało się na poziomie roku ubiegłego, stan zatrudnienia nie uległ
zmianie: 1 osoba pracuje na pełnym etacie. Wśród licznych działań podejmowanych przez
bibliotekę służących promocji literatury i kultury Austrii oraz Lichtensteinu, takich jak: spotkania
z pisarzami, konkursy i warsztaty literackie dla dzieci i młodzieży, prelekcje i pokazy filmowe,
na szczególną uwagę zasługuje kilka imprez. Są to: międzynarodowa konferencja naukowa
Romantyczny realista poświęcona Peterowi Turriniemu z okazji 70-tej rocznicy urodzin pisarza
z udziałem samego jubilata oraz wielu znakomitych gości (współorganizacja); spektakl
teatralny Peace please! dla uczczenia 100 rocznicy śmierci Berthy von Suttner, laureatki
pokojowej Nagrody Nobla w 1905 r. z udziałem aktorki Anity Zieher oraz znanego
dziennikarza ORF Udo Bachmair z Wiednia; pierwsza wizyta pisarza z Lichtensteinu Simona
Deckerta oraz pisarza irańskiego pochodzenia Sam Maami w imprezie Unglaubig - kino
czytane; prezentacja wystawy Bewegte Ruhe vor dem Sturm. Die Zeit vor 1914 (Gorączkowa
cisza przed burzą. Czas przed rokiem 1914) oraz we współpracy z Obornickim Domem
Kultury wystawy Wien niemal anders (Wiedeń inaczej). Już tradycyjnie Biblioteka Austriacka
uczestniczyła w akcji organizowanej przez Büchereiverband Österreichs pt. „Österreich liest”,
w imprezie „Międzynarodowy Dzień Języków Obcych”; patronowała

kolejnej edycji

międzyszkolnego konkursu translatorskiego organizowanego przez XII LO we Wrocławiu, VI
edycji

konkursu

niemieckojęzycznej

piosenki

bożonarodzeniowej

oraz

konkursowi
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recytatorskiemu; brała udział w „Nocy Andersena” – imprezie literackiej organizowanej przez
Szkołę Podstawową Nr 4 w Strzegomiu. Ponadto w pomieszczeniach biblioteki odbywały się
warsztaty dla nauczycieli Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
(PSNJN) i spotkania członków Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich. Praktykę w Bibliotece
odbyły trzy osoby, natomiast Dalia Żminkowska uczestniczyła w szkoleniach na temat baz
Web of Science oraz ScienceDirect i Scopus, w międzynarodowym kolokwium literackim
Frieden und Krieg im mitteleuropäischen Raum. Historisches Gedächtnis und literarische
Reflexion RepublikaCzeska (Praga - Brno - Czeskie Budziejowice), a także w ramach
programu ERASMUS była w Bibliotece Narodowej Liechtensteinische Landesbibliothek w
Vaduz. W 2014 roku ukazały się kolejne tomy serii „Biblioteka Austriacka“ pod redakcją
Edwarda Białka i Dalii Żminkowskiej

Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
W bibliotece Studium pracują na pełnych etatach 2 osoby zatrudnione na stanowiskach
kustoszy. W roku 2014 wskaźniki odwiedzin i wypożyczeń zmniejszyły się w stosunku do roku
ubiegłego. Mniejsze były również wpływy do biblioteki z kupna ze względu na ograniczenia
finansowe. W ciągu

roku

sprawozdawczego

prowadzono

selekcję

druków

zwartych

rozpoczętą w roku 2013. Została ona zakończona w październiku 2014 r. Wycofano 179 wol. z
inwentarza podstawowego i 660 wol. z inwentarza skryptów. Wszystkie pozycje zostały
wykreślone z inwentarzy. Kartki z katalogu zostaną wyłączone w roku 2015.

Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta
(CSNE im. W. Brandta)
W bieżącym roku 2014 wszystkie podstawowe zadania biblioteczne były prowadzone na
bieżąco. Punk ciężkości skupiony był na opracowaniu książek z pozyskanych w ubiegłych
latach darowizn (tj. księgozbioru śp. prof. Spohna) oraz na uaktualnieniu strony www Biblioteki
(powstały zakładki: biblioteka cyfrowa, Repozytorium CSNE, seria: Silesia Nova). Na bieżąco
uaktualniane są informacje na stronie www o publikacjach wydawanych przez Centrum
(okładki i opisy publikacji). W październiku 2014 r. praktykę, pomoc w opracowaniu czasopism
oraz bieżące prace Biblioteki (od gromadzenia po marketing) realizowali wolontariusze
Centrum, którzy mogli swoją teoretyczną wiedzę zastosować w codziennych czynnościach.
Zauważono wzrost odwiedzin czytelników i tak jak w innych bibliotekach – studenci korzystają
najczęściej z komputerów i pracują w grupach. Dla czytelników i gości Centrum przygotowano
„ławeczkę” bookcrossingową, która jest uzupełniana materiałami niepasującymi do profilu
naszych zbiorów. W ramach działalności promocyjnej Biblioteki i Centrum systematycznie
zamieszczane są na stronie Facebooku wiadomości z zakresu niemcoznawstwa. W
miesiącach luty-maj ubr. z okazji polskiej premiery filmu o Hannah Arendt pokazaliśmy w
naszej Bibliotece wszystkie posiadane książki Jej autorstwa oraz publikacje o tej niezwykłej
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niemieckiej teoretyk polityki i filozofii. W dniu 31 marca Biblioteka przygotowała spotkanie
autorskie z Dorotą Danielewicz-Kerski i promocję jej książki pt.: Berlin. Przewodnik po duszy
miasta, natomiast w dniu 3 kwietnia przygotowała spotkanie autorskie z Brygidą Helbig
i promocja książki pt.: Niebko. W dniu 23 kwietnia ubr. Biblioteka zorganizowała konferencję
pt. Przeszłość-przyszłość. Restytucyjne doświadczenia wrocławskich instytucji kultury. W maju
udało się zorganizować spotkanie autorskie z Paulem Bokowskim i promocję książki pt.:
Hauptsache nichts mit Menschen. Uczciliśmy również rocznicę wybuchu I wojny światowej
organizując w CSNE małą wystawą pt. 100 lat temu rozpętano Wielką Wojnę (1914-2014). W
październiku Biblioteka koordynowała spotkanie poświęcone promocji książki pt.: Jüdisches
Leben zwischen Ost und West. Neue Beiträge zur jüdischen Geschichte in Schlesien. Inne
prace wykonane przez pracowników Biblioteki to np. sporządzanie opisów bibliograficznych
publikacji pracowników, wymiana publikacji i współpraca z innymi bibliotekami czy obsługa
fotograficzna imprez organizowanych w Centrum.

Biblioteka im. Jana Czekanowskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL)
Do obsługi zbiorów zatrudniony jest przez Uniwersytet Wrocławski jeden bibliotekoznawca na
pełny etat; a ze strony Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego etnograf. Biblioteka od lat
niezmiennie jest czynna 37 godzin tygodniowo (od poniedziałku do czwartku i w 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 1986-2014. 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 roku sprawozdawczym biblioteka prowadziła wymianę z 108 naukowymi i
kulturalnymi instytucjami zagranicznymi i 47 krajowymi. Środki na realizację zadań (m.in.: na
obsługę wymiany wydawnictw, zakup książek oraz konserwację wyselekcjonowanych tytułów)
pozyskano przez PTL w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako dotacje celowe.
Przez cały rok prowadzone były indywidualne szkolenia biblioteczne. W stosunku do
ubiegłego roku spadła liczba czytelników. Spowodowane jest to przede wszystkim
ograniczonym dostępem do zasobów; zdecydowana większość księgozbioru jest spakowana –
biblioteka przygotowuje się do zmiany siedziby.

JEDNOSTKI PRZY UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM
Biblioteka Instytutu Konfucjusza
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Biblioteka została utworzona 1 marca 2012 roku. W Bibliotece zatrudniony jest pracownik na
pół etatu. Biblioteka jest czynna 20 godzin tygodniowo. W roku sprawozdawczym
systematycznie

prowadzone

były prace

związane

z gromadzeniem

księgozbioru. Zbiory pozyskiwane były drogą kupna, wymiany, darów.

i opracowaniem

