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I. Uwagi wstępne
W roku 2015 Biblioteka uzyskała od władz rektorskich Uczelni kolejną transzę finansową w
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wysokości 2 mln zł na doposażanie nowego budynku oraz 300 tys. zł na przeniesienie do
nowej lokalizacji – Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych.
Ponadto, w omawianym okresie do nowego budynku Biblioteki (pomieszczenia
przeznaczone pod działalność komercyjną) przeprowadziła się Biblioteka Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego oraz Biblioteka Austriacka, a także sfinalizowano umowę na
wynajęcie sal konferencyjnych i seminaryjnych na potrzeby studentów Instytutu
Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. W związku z tym wykonano prace obejmujące
rozbudowę infrastruktury sieciowej, w celu zapewnienia nowo zagospodarowanym
pomieszczeniom połączenia z internetem.
W roku sprawozdawczym udało się uruchomić poprzez witrynę internetową BUWr (na
podstronie Oddziału Rekopisów) - inwentarz korespondencji J.D.F. Neigebaura. Ponadto,
trwały prace nad przygotowaniem do publikacji na witrynie katalogów fotografii Oddziału
Zbiorów Graficznych – topograficznego (tu ujednolicano sygnatury) oraz rzeczowego (tu –
wprowadzano do bazy katalogu hasła przedmiotowe). Dla udostępnionego poprzez
witrynę internetową BUWr na przełomie roku 2014/2015 zdigitalizowanego kartkowego
katalogu systematycznego Oddziału Zbiorów Muzycznych (OZM) – wykonano program do
wprowadzania haseł przedmiotowych do bazy katalogu. Dodatkowo, zostały wykonane
programy do modyfikacji i aktualizacji zdigitalizowanych katalogów kartkowych dawnego
GSL (obecnie kolekcji śląsko – łużyckiej): alfabetycznego, czasopism i systematycznego
oraz zdigitalizowanego alfabetycznego katalogu czasopism BUWr. W tle innych działań
dokończono OCR katalogu alfabetycznego BUWr (obecnie trwają prace uzupełniające), a
także katalogów: alfabetycznego i systematycznego OZM oraz rozpoczęto OCR katalogu
alfabetycznego kolekcji śląsko-łużyckiej .
W roku 2015 usprawniano funkcjonujące już bazy i systemy. Miedzy innymi napisano
skrypty do rozszerzonego zbierania statystyk w ramach funkcjonowania sytemu Virtua
(statystyki dla rekordów bibliograficznych i rekordów egzemplarza, sumaryczne statystyki
dla stanu bazy, udostępniania oraz

dla KBK - Klasyfikacji Biblioteki Kongresu).

Rozszerzono też interfejs katalogu komputerowego dla DŻS-ów (dokumentów życia
społecznego) oraz rozpoczęto prace konfiguracji interfejsu OPAC dla urządzeń mobilnych.
Dodatkowo, wykonywano na bieżąco prace związane z usprawnianiem funkcjonowania:
witryny internetowej BUWr (w tle prowadzono prace nad jej nową wersją) oraz BCUWr i
RUWr. Ponadto, ze względu na modyfikowanie, uzupełnianie i uatrakcyjnianie pakietu e-
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learningowego Biblioteki Uniwersyteckiej dostępnego poprzez jej witrynę internetową dokonywano też aktualizacji oprogramowania Moodle i przystosowania go do prezentacji
nowych kursów. W tle tych działań trwało przygotowywanie ogólnouczelnianego szkolenia
bibliotecznego w formie kursów e-learningowych.
W związku z potrzebą dokonania eksportu danych z bazy Bibliografia publikacji
pracowników i doktorantów UWr do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) – dokonano także
niezbędnych zmian i uzupełnień w bazie.
Ponadto, wszystkie wewnętrzne systemy, bazy i inwentarze elektroniczne w Bibliotece
objęte były stałymi pracami aktualizacyjnymi, uzupełniającymi i modyfikacyjnymi.
Z prac zupełnie nowych – w roku sprawozdawczym wykonano w Bibliotece duży projekt
finansowany przez MKiDN (realizowany pod bezpośrednim nadzorem NIMOZ) –
Piastowskie kolekcje w zbiorach BUWr. Digitalizacja i udostępnienie oraz dwa mniejsze
projekty realizowane w ramach funduszy przyznawanych przez MNiSW na Działalność
Upowszechniającą Naukę - DUN.
Warto też podkreślić, że obchody przypadającego na 2015 r. jubileuszu 70 - lecia istnienia
powojennego Uniwersytetu Wrocławskiego i jego Biblioteki – Biblioteka Uniwersytecka
uczciła przygotowaniem okolicznościowej wystawy, dotyczącej jej historii oraz wydaniem
recenzowanej, zespołowej publikacji elektronicznej pt. Wykorzystanie nowoczesnych
technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok
2015 pod red. G. Piotrowicz. Publikacja zawiera 27 autorskich opracowań przygotowanych
przez pracowników BUWr i prezentuje osiągnięcia Biblioteki w zakresie unowocześniania
obsługi użytkowników oraz optymalizacji prac i procesów wewnątrzbibliotecznych – w
okresie ostatniej dekady.
W roku sprawozdawczym część repozytoryjna BCUWr została wyróżniona drugim
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.
Z końcem lipca 2015 r. zakończył się I etap windykacji wierzytelności Biblioteki
Uniwersyteckiej, który trwał od kwietnia 2014 roku, kiedy przekazano pliki danych firmie
windykującej należności Biblioteki. Przekazane pliki obejmowały dłużników z lat 19722010, konta spoza bazy elektronicznej oraz konta komputerowe. Liczbę osób zadłużonych
szacowano na 1074.

W toku czynności windykacyjnych Biblioteka odzyskała 284
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wydawnictwa zwarte, w tym odkupiono: 10 egzemplarzy, oddano 274 egzemplarze, za
138 egzemplarzy zagubionych zapłacono, zgodnie z cennikiem opłat Biblioteki za
zagubienie materiałów bibliotecznych. Wpływy windykacyjne za okres 2014/2015 wyniosły
łącznie: 319 848 PLN. Dodatkowo okazało się, że realizacja procesu windykacji wpłynęła
dyscyplinująco na aktywnych

użytkowników i znacznie poprawiły się statystyki

terminowych zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

W sferze spraw pracowniczych warto nadmienić, że w roku 2015 miał miejsce trzeci etap
regulacji i podwyżek uposażeń pracowniczych (z trzech zaplanowanych przez MNiSW, w
odniesieniu do pracowników krajowych uczelni wyższych),

który objął cały personel

Biblioteki. W efekcie realizacji trzech etapów regulacji i podwyżek, przeprowadzonych w
okresie trzech ostatnich lat – w roku sprawozdawczym

płace pracowników Biblioteki

Uniwersyteckiej uległy znacznej poprawie.

II. Nowy gmach Biblioteki
W 2015 roku Biblioteka uzyskała 2 mln PLN na kontynuację wyposażenia nowego
budynku Biblioteki oraz 300 tys. PLN na przeprowadzkę Pracowni Konserwacji Zbiorów
Nowych do nowego gmachu i jej doposażenie.
W ramach przyznanych

środków finansowych

po przeprowadzeniu postępowań

przetargowych udało się zakupić regały kompaktowe do magazynu na poziomie +15,60
(starych druków i cymeliów ze zbiorów ogólnych ), regały stacjonarne przeznaczone na
dwa poziomy magazynów Wolnego Dostępu wraz z wyposażeniem meblowym (biurka dla
pracowników i użytkowników) oraz większość dużych stołów dla użytkowników,
zaplanowanych jako wyposażenie części Biblioteki, przeznaczonej do udostępniania
zbiorów ogólnych (z wyłączeniem pomieszczenia przyszłej Czytelni Głównej).
W czerwcu 2015 roku sfinalizowano przeprowadzkę Pracowni Konserwacji Zbiorów
Nowych z siedziby przy Pl. Solnym 12 - do nowego budynku Biblioteki. Przeprowadzenie
maszyn i urządzeń wymagało zatrudnienia specjalistycznej firmy, która zajęła się
demontażem, przewozem i powtórnym zamontowaniem większości maszyn i urządzeń,
które ponownie będą wykorzystane w nowej Pracowni, czyli: pras ręcznych, pras
hydraulicznych, złociarki do wykonywania złoceń, nożyc introligatorskich oraz gilotyny do
papieru. Oprócz wyposażenia w specjalistyczne urządzenia introligatorskie do Pracowni
przewieziono też wszelkie niezbędne w pracy konserwatorów materiały: papier, tekturę,
deski do prasowania, nici, skóry, płótno, szywnice. Organizacja stanowisk pracy w
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Pracowni wymagała również zakupów pewnej ilości nowych maszyn i umeblowania
pomieszczeń (szczegółowe dane ilościowe i wartościowe podano w rozdziale: XV.
Konserwacja zbiorów). Pracownię w nowej siedzibie wyposażono w specjalne meble
(masywne stoły drewniane, stołki, krzesła, regały), a także sprzęty (kuchenkę elektryczną,
specjalne garnki do rozgrzewania kleju skórnego oraz winkielaki mosiężne). Zakupiono też
dwie duże nowoczesne maszyny: krajarkę i wyoblarkę.
Warto nadmienić, że przy zaangażowaniu pracowników Oddziału Przechowywania
Zbiorów (OPZ) udało się w miesiącu lipcu i sierpniu 2015 roku spakować zbiory,
przechowywane przy ul. Koszarowej 3 i przewieźć je do nowego budynku BUWr. Były to
niezinwentaryzowane zbiory zabezpieczone, dublety do egzemplarzy sygnaturowych ze
zbiorów ogólnych oraz cześć materiałów wyłączona z księgozbioru Biblioteki, w ramach
selekcji w 2007/2008 roku. Łącznie w ciągu dwóch miesięcy, wyłącznie siłami własnymi
OPZ spakowano: 60 000 wol. zbiorów zabezpieczonych (10 000 wol. z przechowywanych
tam 70 000 wol. przewieziono w październiku 2014 r.), 4850 wol. dubletów i około 2 000
wol. materiałów poselekcyjnych (głównie dzieła Lenina i Stalina, które przed przekazaniem
na makulaturę zostaną zaoferowane do przejęcia pracownikom UWr, bibliotekom
specjalistycznym i innym bibliotekom Wrocławia). Zbiory te są dezynfekowane w komorze
fumigacyjnej i poddawane selekcji przez powołaną w 2014 roku Komisję ds. selekcji
nieopracowanych zbiorów zabezpieczonych, która wyłącza dublety czasopism i rejestruje
je w Bazie dubletów (do końca roku sprawozdawczego było to 423 poz.), uzupełnia
posiadane przez BUWr roczniki i przekazuje odnalezione zeszyty czasopism do
opracowania (do końca roku sprawozdawczego było to 128 tyt. w 534 wol.), wyłącza nowe
czasopisma, zgodne z profilem gromadzenie zbiorów BU, z przeznaczeniem opracowania
ich i włączenia do zbiorów Biblioteki.
Ponadto, po uprzedniej dezynfekcji, w miesiącu październiku do nowego budynku
Biblioteki przewieziono także zdeponowany dotychczas na ul. Koszarowej dar gazet i
dzienników z Bundestagu, który dekadę temu przyjęły władze Uczelni. Zbiory te
umieszczono czasowo w pomieszczeniach magazynowych na poziomie -3.90 i poddano
ocenie merytorycznej Komisji BUWr ds. Gromadzenia i Selekcji Zbiorów, która do
włączenia do zbiorów Biblioteki zakwalifikowała 6 tytułów, w całości lub części.
III. Finanse
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Głównym źródłem finansowania Biblioteki pozostawał budżet Uczelni. W 2015 r.
Biblioteka Uniwersytecka działała w warunkach samodzielności finansowej.
W roku sprawozdawczym Bibliotece została przyznana dotacja MNiSW w wysokości
13 183 500 PLN (w roku 2014 było to odpowiednio 11.158.800 PLN, a w roku 2012 9.170.100 PLN), w tym limit wynagrodzeń osobowych (z pochodnymi) stanowił kwotę
11 480 700 PLN (w roku ubiegłym było to - 8.475.700 PLN). W ten sposób, poza kosztami
osobowymi, Bibliotece przydzielono 1 702 800 PLN (w 2014 r. było to - 1.706.800 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.) oraz dwóch pozostałych.

Warto nadmienić, że z budżetu Biblioteki

Uniwersyteckiej finansowane jest też utrzymanie Biblioteki Austriackiej, Centrum
Brytyjskiego oraz jeden etat pracowniczy w Bibliotece PTL.
Ponadto, wzorem lat ubiegłych, Biblioteka Uniwersytecka starała się wypracować
dochody własne, m.in. z działalności usługowej, wynajmu lokali, opracowywania kwerend
i narzutów z projektów. Wysokość dochodów

wypracowanych w 2015 r. wyniosła

949.639 PLN (w 2014 r. było to 526.117 PLN ).

IV. Organizacja i kadry
Struktura wykształcenia kadry wykazuje, że 144 osoby

(czyli 74 % wszystkich

zatrudnionych) ma ukończone studia wyższe (9 osób posiada stopień doktora), 8 osób
(4%) – szkoły policealne, 39 osób (czyli 20 %), posiada wykształcenie średnie oraz 3
osoby – zasadnicze zawodowe i

1 osoba

-

wykształcenie podstawowe. Wśród

wszystkich zatrudnionych: 158 osób to pracownicy służby bibliotecznej (w tym 7
bibliotekarzy dyplomowanych), 29 - pracownicy inżynieryjno-techniczni, 8 - pracownicy
administracyjni.
Fluktuacja kadr objęła łącznie 10 osób (odeszło z pracy 7 osób a przyjęto – 3). W sumie,
na koniec roku 2015 – w Bibliotece było zatrudnionych 195 osób (w tym 9 osób
zatrudnionych przy realizacji projektów i opłacanych ze środków pozabudżetowych).
Absencja chorobowa w BUWr w roku 2015 wyniosła 1771 dni. Wskaźnik absencji (przy
49 140 dniach roboczych) wyniósł 4,03%. W roku 2014 absencja chorobowa wynosiła
2076 dni (nominalny czas pracy 43 922 dni), co dało wskaźnik na poziomie 4,7 %.
W okresie sprawozdawczym obligatoryjną podwyżką wynagrodzenia zasadniczego w
wysokości 160 PLN, z wyrównaniem od 1.01.2015 r., zostali objęci wszyscy pracownicy
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Biblioteki. Oprócz podwyżek obligatoryjnych przyznano także podwyżki uznaniowe. W
efekcie realizacji trzeciego etapu regulacji i podwyżek uznaniowych, w oparciu o środki
finansowe otrzymane z MNiSW – uposażenia wszystkich pracowników Biblioteki uległy
znaczącej poprawie.
Średnie pensje pracowników Biblioteki UWr
Pracownicy administracyjni
Pracownicy biblioteczni
Bibliotekarze dyplomowani
Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Łącznie

w

roku

2809 PLN + premia
2781 PLN + premia
4109 PLN
2816 PLN + premia

sprawozdawczym

awans

uzyskało

20

pracowników

Biblioteki

Uniwersyteckiej, w tym: na stanowisko kustosza – 4 osoby, na starszego bibliotekarza –
10 osób, na bibliotekarza - 5 osób, na specjalistę – 1 osoba.
Jak co roku, dyrekcja Biblioteki złożyła wnioski (na podstawie opinii kierowników) o
przyznanie

zasłużonym

pracownikom

odznaczeń

państwowych.

Niestety,

najprawdopodobniej ze względu na zmianę rządu RP w październiku 2015 r. – wnioski nie
zostały rozpatrzone w 2015 r., lecz dopiero na początku 2016r.. W tej sytuacji odznaczenia
zostaną wręczone podczas święta UWr w listopadzie 2016 r.
W roku sprawozdawczym, który był rokiem jubileuszu 70 - lecia powstania UWr i Biblioteki
- nagrody Rektora UWr z okazji Święta Uniwersytetu

przyznano i wręczono 120

pracownikom, w tym 6 osobom w grupie nauczycieli akademickich (bibliotekarze
dyplomowani) oraz 114 pracownikom, należącym do grupy nienauczycieli.
W roku 2015 zmarła emerytowana pracownica Biblioteki - mgr Bożena Bartoszewicz.
V. Obsługa administracyjno - gospodarcza
W roku 2015 wysłano przesyłki pocztowe (monity o zwrot książek, wysyłka wydawnictw
w ramach wymiany krajowej i zagranicznej oraz wypożyczenia międzybiblioteczne) na
łączną kwotę 38 964 PLN (w roku ubiegłym kwota ta wyniosła 35 472 PLN).
Z prac konserwatorsko - remontowych przeprowadzonych w roku sprawozdawczym
należy wymienić trwające wciąż prace związane z rozdzieleniem instalacji i systemów
technicznych w budynkach Biblioteki przy ul. K. Szajnochy 7/9 (budynek zajmowany przez
BU) i w budynku przy ul. K. Szajnochy 10 (budynek opuszczony przez BU).
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W budynku Biblioteki „Na Piasku” przeprowadzono 2015 roku modernizację systemu
ochrony ppoż. na strychu budynku, przeprowadzono remont kotłowni po pożarze,
zmodernizowano oświetlenie w Czytelni Zbiorów Specjalnych oraz rozpoczęto remont
frontowej elewacji budynku połączony z wymianą stolarki okiennej (przewidywany czas
zakończenia tych prac – 29.02 2016 r.). W grudniu 2015 r. rozstrzygnięto przetarg na
przebudowę instalacji wodociągowej w budynku Biblioteki „Na Piasku”.
VI. Gromadzenie zbiorów.
W roku sprawozdawczym zarejestrowano w bazie Gromadzenie 36 738 wol. wydawnictw
zwartych (w 2014 r. – 34 497 wol.), 880 tytułów wydawnictw ciągłych (w 2014 r. – 2 021
tytułów) z różnych źródeł wpływu: egzemplarza obowiązkowego, kupna, darów, wymiany.
Po przeprowadzonej selekcji wydawnictw z egzemplarza obowiązkowego, darów,
wymiany do BUWr przyjęto i przekazano do opracowania 25 861 (w r. 2014 – 23 446) wol.
Książek.
Zinwentaryzowano i przekazano do Oddziału Przechowywania Zbiorów i na Piasek 2 403
tytuły wydawnictw ciągłych (4 557 wol.), w tym 287 nowych tytułów czasopism
wpływających do zbiorów. W ramach prac retro – przekatalogowywanie z katalogu
kartkowego do katalogu online – opracowano i przeniesiono 74 tytuły wydawnictw ciągłych
w 1 865 wol. oraz 128 tytułów zbiorów zabezpieczonych w 534 wol.
Stan bazy Gromadzenie EO wydawnictw ciągłych na dzień 31.12.2015 roku wynosi –
8 147 tytułów (110 345 numerów) wydawnictw ciągłych.
Do bibliotek pozostałych jednostek organizacyjnych UWr przekazano 1 889 wol. książek
(w 2014 r. – 2 076 wol.) i 109 jednostek czasopism (w 2014 r. - 278 jedn.).
Łączny wpływ zbiorów do wszystkich bibliotek w Uniwersytecie Wrocławskim wyniósł
53 391 wol. (więcej o 295 jedn./wol. niż w roku poprzednim), w tym do Biblioteki
Uniwersyteckiej wpłynęło 30 418 wol./jedn.; o 2.675 wol./jedn. więcej niż w roku
poprzednim. Do 35 bibliotek specjalistycznych przyjęto razem 22 973 jedn./wol.; o 2 380
wol. mniej niż w roku poprzednim. We wszystkich bibliotekach Uniwersytetu księgozbiory
na koniec 2015 r. obejmowały łącznie 4 208 334 wol./jedn., w tym 2 539 060 - w Bibliotece
Uniwersyteckiej i 1 669 274 w bibliotekach specjalistycznych.
Wydatki ogółem na zakup księgozbiorów w 2015 r. wyniosły 1 293 125 PLN (w 2014 r.
1 620 922 PLN). Tendencja spadkowa utrzymuje się od kilku lat. Jak co roku
zdecydowana większość środków (1 289 235 PLN) ogólnych wydatków na księgozbiory
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(podobnie jak w roku ubiegłym) została przeznaczona na potrzeby 35 bibliotek
specjalistycznych (średnio 36 835 PLN na potrzeby jednej biblioteki). W BU z budżetu
wydatkowano na zakup zbiorów PLN 267 431,24 (w 2014 r. – 285 033 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, w

2014 r. na abonowanie serwisów elektronicznych przeznaczono 583 756 PLN, zaś w roku
sprawozdawczym kwota ta nieco się zmniejszyła i wyniosła – 548 426 PLN.
W roku sprawozdawczym w Bibliotece Uniwersyteckiej

odnotowano spadek ilości

wydawnictw zwartych i ciągłych z egzemplarza obowiązkowego o 2 230 wol./jedn. ( w
2014 r. w stosunku do 2013 wzrost o 1 451 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 67 wol. (w 2014 r w stosunku do 2013 r. odnotowano
wzrost o 428 wol./jedn., 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 utrzymał się, korzystny w ujęciu wartościowym, bilans
w stosunku dla lat ubiegłych. Wartość materiałów otrzymanych (234 wol. wydawnictw
zwartych i wydawnictw ciągłych) wyceniona została na 104 287 PLN (w 2014r. – 339 wol.
na kwotę 77 031 PLN), natomiast wartość materiałów wysłanych (2 166 wol. wydawnictw
zwartych i ciągłych) na kwotę 48 969 PLN (w 2014 r. – 2 658 wol. na kwotę 58 070, 16
PLN). W ramach wymiany zagranicznej prowadzonej przez Bibliotekę Uniwersytecką do
bibliotek specjalistycznych przekazano 212 wol. książek na kwotę 13 821 PLN oraz 78
tytułów czasopism o wartości 21 153 PLN.
W ramach kupna antykwarycznego, w minionym roku, nie zakupiono

żadnego obiektu

– z uwagi na niski budżet BU w 2015 r.
Gospodarka wydawnictwami zbędnymi i dubletami – z egzemplarza obowiązkowego 6
133

wol./jedn.

(publikacje

niezgodne

z

profilem

gromadzenia

bibliotek

UWr)

rozprowadzono poza biblioteki Uczelni, a 2 070 wol./jedn. przekazano na makulaturę ( w
tym 1 708 dysertacji wymiennych powojennych).
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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 16 dzieł w 5 wol. Są to głównie druki z dawnej Biblioteki Miejskiej oraz
adligaty. Stan zbiorów Oddziału Starych Druków wynosi obecnie

317 677 dzieł w

229 342 wol. Do księgozbioru podręcznego włączono 46 wol.
W Oddziale Rękopisów do zbiorów włączono dwie jednostki: zaginiony w czasie II wojny
światowej średniowieczny kodeks pergaminowy „Breviarium Wratislaviense” z 1415
r., pochodzący ze zbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej we Wrocławiu (sygn. M 1139),
w którego odzyskaniu z rąk prywatnych aktywnie wsparło Uniwersytet Wrocławski i
Bibliotekę Uniwersytecką - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz
pergaminową kartę pochodzącą z kodeksu R 506 b, dotychczas przechowywaną w
Oddziale Zbiorów Muzycznych BUWr.
Stan zbiorów na dzień 31.12.2015 r.: 12.597 jedn. rkp. Do księgozbioru podręcznego
włączono 28 wol. + 1 CD.
W Oddziale Zbiorów Graficznych sygnatury inwentarzowe otrzymało 141 jedn. (głównie
fotografie). Stan zbiorów graficznych

wynosi 66 791 jednostek (w tym 11 828 jedn.

nieopracowanych wpisanych do inwentarza zbiorów zabezpieczonych). Do księgozbioru
specjalistycznego przyjęto 315 wol. wydawnictw zwartych.
W Oddziale Zbiorów Muzycznych zinwentaryzowano 956 wol. nut nowych oraz 2 stare
druki muzyczne. Stan zbiorów wynosi 48 312 wol./jedn. Do księgozbioru specjalistycznego
przyjęto 148 wol. wydawnictw zwartych i 111 numerów czasopism dla 36 tytułów (w tym 2
tytuły nowe).
W Oddziale Zbiorów Kartograficznych przyjęto do zbiorów 270 jednostek.
Stan zbiorów specjalnych Oddziału wynosi 17.658 wol./jedn., w tym 1.493 jedn.
nieopracowanych.

W

roku

sprawozdawczym

przeprowadzono

selekcję

zbiorów,

wyłączając dublety, destrukty i materiały niezgodne z profilem gromadzenia (łącznie
wyłączono 730 poz.).
Do księgozbioru Czytelni Zbiorów Specjalnych przyjęto 52 wol. i 6 CD/DVD (kolekcja
bibliologiczna tworząca zaplecze czytelni). Do księgozbioru podręcznego Czytelni
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włączono 38 wol. i 2 CD/DVD, wycofano z Czytelni 1 170 wol., w tym 1 101 wol. do
magazynu zbiorów bibliologicznych. Stan księgozbioru Czytelni Zbiorów Specjalnych
liczy w części magazynowej: 20 335 wol. wydawnictw zwartych, 497 wol. czasopism i 43
CD/DVD oraz księgozbioru podręcznego: 4 095 wol. wydawnictw zwartych, 434 wol.
czasopism, 43 CD/DVD i 5 dzieł w postaci mikroform. Zbiór bibliologicznych dokumentów
życia społecznego obejmuje 2 036 jednostek.
Kolekcja śląsko - łużycka (d. Gabinet Śląsko-Łużycki) powiększyła się o: 1089 wol.
wydawnictw zwartych, 477 wol. czasopism, 151 zwojów mikrofilmów, 24 CD/DVD. Stan
zbiorów na koniec 2015 roku wynosi 54.256 wol. wydawnictw zwartych, 66.180 wol.
czasopism, 9.401 wol. „Wratislavianów” (zbiór zamknięty), 29.644 zwojów mikrofilmów
oraz 281 CD/DVD. Uwaga – od 2014 roku nie wpłynął do Kolekcji śląsko-łużyckiej żaden
mikrofilm.
W związku z wyczerpaniem się rezerwy w magazynie głównym na ul. Szajnochy 7/9
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 –
przekazano 5 wol. (w 2014 r.: 23 wol.).
VII. Opracowanie zbiorów
Opracowanie wydawnictw zwartych prowadzone było w dalszym ciągu dwutorowo.
Metodą tradycyjną, na kartach katalogowych opracowywano książki ze zbiorów
zabezpieczonych, ale tylko do kwietnia 2015 roku. Od tego momentu wszystkie
zbiory opracowywane są w systemie Virtua. W roku sprawozdawczym skatalogowano
29 wol.

(w 2014 r. – 248 wol.). Napisano 358 kart głównych i pomocniczych, nie

powielono żadnych kart i żadnych nie włączono do katalogów.
Do księgi inwentarzowej wpisano 176 dzieł oraz 15 dzieł dopisano do wydawnictw
wielotomowych. Osygnowano - 239 dzieł.
Zbiory nowe są katalogowane komputerowo, w programie VIRTUA. Do opracowania
przyjęto 26 908 wol. książek oraz 40 dokumentów nieksiążkowych. W sumie opracowano
wydawnictw zwartych 25.758 wol. oraz 11

dokumentów nieksiążkowych

opracowaniu centralnym dla bibliotek specjalistycznych
dokumentów nieksiążkowych)
elektronicznych zarejestrowano

(w tym w

5 134 (5 865) wol. i 11 (15)

oraz 4 673 (5 017) wol. czasopism. W inwentarzach
22 070 wol., 43 poszytów i 329 dokumentów

towarzyszących oraz 4 557 wol. czasopism.
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Do komputerowej bazy katalogowej w programie VIRTUA wprowadzono i skopiowano
razem 35 101 rekordów bibliograficznych, w tym dla książek i dokumentów
nieksiążkowych 26 016 wol. w bibliotece głównej i w bibliotekach specjalistycznych
(Prawa, Chemii, Matematyki i Informatyki, Geografii i Rozwoju Regionalnego, Pedagogiki
oraz Filologii Angielskiej). Dla wydawnictw ciągłych
bibliograficznych, do których utworzono 368

skopiowano

208 rekordów

rekordów zasobu i 601 rekordów

egzemplarza dla monografii.
Na koniec roku 2015 w katalogu komputerowym BUWr znajdowało się 9 936 rekordów
bibliograficznych dla wydawnictw ciągłych w ilości 12 361 rekordów zasobu.
W wyniku prac nad komputerowym opracowaniem zbiorów do bazy NUKAT wprowadzono
52 254 rekordy do kartoteki haseł wzorcowych, tworzonych w oddziałach: Wydawnictw
Zwartych, Wydawnictw Ciągłych

oraz w oddziałach zbiorów specjalnych i bibliotek

specjalistycznych.

Stan własnych baz komputerowych na koniec roku 2015 przedstawia się następująco:
Rekordy

Przybyło
2014

Razem
2015

Bibliograficzne

32.967

35 101

517 235

KHW

36.777

52 254

832 109

729

616

15 491

50.314

52 874

988 439

w tym:25 543

w tym: 25 223

w bibl.specjalist.

w bibl. specjalist.

16 414

7 136

23 550

58

58

10 089

Zasobu
Egzemplarza

Czytelników
Program Kallisto

W 2015 r. zmodyfikowano ok. 7 500 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 (25 223 rekordów). W 2015 r.
utworzono razem 50 314 rekordów egzemplarza, w tym: w Oddziale Wydawnictw
Zwartych 26 494 (Sekcja Opracowania Technicznego 22 382, Sekcja Opracowania dla
Bibliotek Specjalistycznych 4 112), w Oddziale Wydawnictw Ciągłych – 601.
Przy opracowaniu przedmiotowym książek i dokumentów elektronicznych utworzono i
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wprowadzono do bazy NUKAT 12 864 haseł w języku KABA, utworzono 332 hasła
wzorcowe oraz 2 945 haseł rozwiniętych. Zmodyfikowano 916 rekordów formalnych i
przedmiotowych.
W Narodowym Uniwersalnym Katalogu (NUKAT) znajduje się 133 810 rekordów
bibliograficznych autorstwa bibliotekarzy BUWr i bibliotek specjalistycznych (stan na dz.
31.12.2015r.)
Książki przeznaczone do wolnego dostępu w nowej bibliotece są dodatkowo
klasyfikowane wg Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (KBK) - opracowano 9 869 książek,
tworząc 21 941 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 12 186 etykiet.
Kontynuowano korektę KBK dla książek (53 641 wol.) wcześniej wytypowanych do
wolnego dostępu. Korekta obejmuje wymianę etykiet KBK, usuwanie cutterów „literatura
piękna”, zmianę kolejności egzemplarzy. Wydrukowano i wymieniono 40 350 etykiet. Od
27 kwietnia 2015 roku rozpoczęto naklejanie etykiet ochronnych (folia) na etykiety KBK.
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

zabezpieczonych

katalogowe
oraz

na

sporządzane

użytek

katalogów

są

przy

opracowywaniu

wewnętrznych

–

zbiorów

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 1 017 opisów (w 2014 r.:785) dla rękopisów z dawnej Biblioteki Miejskiej i
Biblioteki Milicha. Komputerowy inwentarz rękopisów na koniec 2015 r. liczył 6 101
rekordów. W ramach przygotowywania inwentarza do wydruku dokonano ok. 2 670
poprawek w zakładkach: opis kodykologiczny i treść (ujednolicano skróty i usuwano
błędne literówki). Kontynuowano inwentaryzację spuścizny B. Kocowskiego. W założonym
do rejestracji formularzu utworzono 1 454 rekordy (w sumie rejestr liczy 3 721 wpisów).
Opublikowano na stronie domowej OR inwentarz korespondencji J.D.F. Neigebaura.
Prace porządkowe w zbiorze tzw. rozsypów (582 poz. inwentarza rozsypów) i w zbiorze
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rękopisów przejętych do BUWr po 1945, tzw. Akcesja zaowocowały zidentyfikowaniem
trzech pozycji jako fragmentów rękopisów z kolekcji dawnej Biblioteki Miejskiej. Materiały
scalano bądź przenoszono na sygnatury historyczne.
Do Biblioteki Cyfrowej wykonano 15 opisów (w 2014 r.: 79 opisów) w formacie Dublin
Core. Systematycznie przeglądano listę publikacji planowanych do digitalizacji (z tej listy
18 rękopisów przekazano do skanowania).
W Oddziale Starych Druków do inwentarza komputerowego wpisano 2 849 dzieł (w 2014
r.:11 327). W związku z intensywnym opracowywanie druków digitalizowanych w ramach
projektu Piastowskie kolekcje w zbiorach BUWr wpisywanie dzieł do inwentarza zostało
wstrzymane na okres sześciu miesięcy. Na koniec 2015 r. inwentarz obejmuje 243 296
pozycji. W roku sprawozdawczym rozpoczęto inwentaryzowanie inkunabułów (wpisem
objęto 1 523 inkunabuły). Do katalogu NUKAT wprowadzono 983 rekordy bibliograficzne
(w 2014 r.: 881), dla których utworzono 1 080 rekordów khw; 489 rekordów poddano
modyfikacji. W bazie lokalnej utworzono 1 341 rekordów egzemplarza. Sporadycznie, w
miarę znajdowania nowego materiału, uzupełniano bazy lokalne OSD dotyczące druków
śląskich (KATALOG, SILESIA, KHW dla Silesii). Do bazy Katalog mikrofilmów
wprowadzono 60 rekordów. Na koniec 2015 r. baza ta liczy 29 604 rekordy. W trakcie
opracowywania zbiorów jeden z druków zaliczanych wcześniej do druków XVI- wiecznych
zweryfikowano jako inkunabuł. Przeprowadzano liczne konsultacje z innymi bibliotekami
naukowymi opracowującymi stare druki, w celu porównywania egzemplarzy.
Do Biblioteki Cyfrowej UWr sporządzono 333 opisy bibliograficzne (w 2014 r.: 342).
W Oddziale Zbiorów Graficznych ewidencją inwentarzową objęto 141 jednostek (w 2014
r.: 509). Do katalogu topograficznego księgozbioru specjalistycznego włączono 366 kart.
W Oddziale Zbiorów Muzycznych do inwentarzy wpisano 958 dzieł w 640 wol. (w 2014
r.: 767 dzieł w 693 wol.) Do katalogu komputerowego BUWr wprowadzono rekordy
bibliograficzne, rekordy egzemplarza i rekordy khw dla 1 135 druków muzycznych, w tym
500 dziel w ramach projektu finansowanego na działalność upowszechniającą naukę DUN (w 2014 r.: 767). W połączeniu z rekordami wprowadzonymi w poprzednich latach
daje to ogólną sumę 6 580 opisów. Opracowanie rękopisów muzycznych, których opisy
wprowadzane są do międzynarodowej bazy rękopisów muzycznych RISM prowadzi się w
programie Kallisto. Kontynuowano katalogowanie zbioru rękopisów, którego opracowanie
rozpoczęto w 2014 r., sporządzając 58 rekordów. Na koniec roku 2015 całkowita liczba
rekordów rękopisów muzycznych z Biblioteki Uniwersyteckiej wprowadzonych do bazy
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RISM w programie Kallisto wynosiła 10 089. Ponadto, opracowano 21 starych druków, dla
których sporządzono 431 rekordów. Katalogi i kartoteki podręczne Oddziału uzupełniono o
552 karty katalogowe (w 2014 r.: 483 karty). Do Biblioteki Cyfrowej UWr wprowadzono 4
opisy muzykaliów.
W Oddziale Zbiorów Kartograficznych zinwentaryzowano 887 egzemplarzy map i
atlasów, w tym 217 nowych jednostek inwentarzowych. Stan inwentarza na koniec 2015 r.
wynosi 15 318 jednostek. Do katalogu komputerowego wprowadzono 390 rekordów
bibliograficznych (w 2014 r.: 151) oraz utworzono 1 583 rekordy egzemplarza,

463

rekordy opracowano przedmiotowo. Do bazy katalogowo-inwentarzowej (GAIKK Georeferencyjna Aplikacja Inwentarzowo-Katalogowa Kartografików) wprowadzono 927
rekordów (w 2014 r.: 404). Stan bazy na dzień 31.12.2015 r. wynosi 21 284 rekordy, w tym
12 586 rekordów w lokalizacji BUWr.
Opracowanie zbiorów specjalnych z kolekcji śląsko-łużyckiej dotyczy dwóch zespołów:
dokumentów

życia

społecznego

(DŻS)

oraz

zbioru

Wratislaviana.

opracowywania zespołu dokumentów życia społecznego do
BUWr

W

zakresie

katalogu komputerowego

wprowadzono 687 rekordów bibliograficznych (w 2014 r.: 444), w tym 681 dla

pojedynczych dokumentów oraz 1 dopis do istniejącego rekordu.

Utworzono 1 118

(1 647) rekordów haseł wzorcowych., 5 456 haseł przedmiotowych oraz 687 pól 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 oraz afisze i
ogłoszenia z Wrocławia i Jeleniej Góry, afisze z cyklu Autorzy wśród czytelników. Z
materiałów wydanych przed 1945 r. opracowano

programy trzech

teatrów wrocławskich. Jednostkową ewidencję kolekcji Wratislaviana

przedwojennych
przerwano po

przeprowadzce zbiorów do nowego budynku Biblioteki. Stan bazy ewidencyjnej na koniec
2014 r. wynosił 5 873 jednostki.
Z kolekcji śląsko-łużyckiej do Biblioteki Cyfrowej UWr wprowadzono 9 rekordów, w tym 6
publikacji grupowych w ramach projektu Upowszechnianie cennego źródła do badań
poprzez digitalizację unikatowego lokalnego dziennika z kolekcji śląsko-łużyckiej Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
W

Czytelni Zbiorów Specjalnych prowadzono uzupełniające prace katalogowe dla

zbiorów opracowywanych przy ul. F. Joliot-Curie.

Do katalogów czytelnianych

18

sporządzono 114 kart katalogowych. Łącznie do wszystkich katalogów będących pod
nadzorem Czytelni Zbiorów Specjalnych włączono 154 karty, zmeliorowano 1 338 kart. W
związku ze zmianami w księgozbiorze podręcznym Czytelni 1 580 kart wycofano z
katalogów. Do Biblioteki Cyfrowej UWr wprowadzono 2 opisy dzieł bibliologicznych.

VIII. Udostępnianie
W 2015 r. udostępnianie zbiorów ogólnych nadal rozdzielone było na dwie lokalizacje: w
budynku Biblioteki przy ul. K. Szajnochy 7/9 działają: Czytelnia Główna, Wypożyczalnia
Miejscowa i Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, a w nowym budynku Biblioteki przy ul. F.
Joliot-Curie 12 udostępnia się bieżące wydawnictwa ciągłe oraz archiwalne w Czytelni
Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) oraz kolekcję śląsko-łużycką w Czytelni Śląskiej.
Z Czytelni Głównej skorzystało 29 855 czytelników (mniej o 487 użytkowników niż w
2014 r.), wśród których tradycyjnie najliczniejszą grupę stanowili studenci UWr (11 960
czyli 57,34%) i studenci innych uczelni Wrocławia (5 496 czyli 26,35 %). Udostępniono
22 571 (mniej o 49 895 wol.) wydawnictw zwartych. Tak duży spadek udostępnionych
materiałów bibliotecznych spowodowany jest przeniesieniem udostępniania wydawnictw
ciągłych do czytelń w nowym budynku Biblioteki.
W Czytelni Czasopism Bieżących (CCB) zarejestrowano 4 443 użytkowników (o 1 420
więcej niż w 2014 r.), którym udostępniono 14 102 jedn. czasopism bieżących (mniej o
803 jedn.) oraz 3 tyt. filmów nt. praw człowieka. Użytkownicy mieli bezpośredni dostęp do
wszystkich czasopism bieżących wpływających do BU, tj. do 2 259 tytułów w 16 234
jedn./wol.
W roku sprawozdawczym w CCB udostępniano także wcześniejsze roczniki czasopism –
już opracowane, zewidencjonowane i wprowadzone do katalogu komputerowego lub
zdigitalizowanego. Dla 4 443 użytkowników (w tym: 2 491 studentów UWr oraz 452
pracowników naukowych UWr) wypożyczono 7 429 wol. czasopism (o 5 562 wol. więcej
niż w roku 2014).
Czytelnię

Śląską w roku sprawozdawczym

odwiedziło 4 526 użytkowników, wśród

których było 1 393 studentów UWr (30,78%) oraz 1 252 pracowników naukowych UWr
(27,67%). Łącznie udostępniono 53 518 wol./jedn., w tym ze zbiorów magazynowych:
45 215 wol/jedn., z księgozbioru podręcznego czytelni: 8 303 wol/jedn.
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Księgozbiór podręczny czytelni jest przekazywany partiami do opracowania w systemie
VTLS/VIRTUA i w 2015 roku do opracowania w Oddziale Wydawnictw Zwartych i w
Oddziale Wydawnictw Ciągłych przekazano łącznie 293 wol. Uprawniony pracownik
czytelni wprowadził 384 modyfikacje w rekordach egzemplarza.
W wypożyczalni miejscowej wypożyczono 130 347 wol. (mniej o 3 058 wol. niż w roku
ubiegłym), w tym studentom Uniwersytetu Wrocławskiego – 91 542 wol. czyli 70,22%.
pracownikom Uniwersytetu wypożyczono 10 521 wol. czyli 8,07% . Wśród książek
wypożyczonych 91,78 % (w 2014 r. – 91 %) stanowiły książki znajdujące się w bazie
komputerowej, których wypożyczanie odbywało się w sposób zautomatyzowany.
Zamówienia komputerowe stanowiły 98,08% ogólnej liczby złożonych rewersów (104 879).
Niewątpliwie dzięki komputeryzacji procesu wypożyczania i komputerowej informacji o
dostępnych zbiorach można odnotować niski poziom zamówień niezrealizowanych (0,96%
z ogólnej liczby 104 879 rewersów złożonych do realizacji; w 2014 r.było to 3,6% ogólnej
liczby 129 776 rewersów).
W udostępnianiu zbiorów w 2015 r. daje się zauważyć tendencję spadkową. Zjawisko to
trzeba tłumaczyć zmniejszającą się liczbą studentów w Uczelni oraz coraz większym
dostępem do publikacji online.
W minionym roku, do wszystkich grup czytelników, wysłano 733 monity, wzywające do
zwrotu przetrzymywanych książek. Dzięki systematycznemu corocznemu monitowaniu
czytelników o zwrot przetrzymywanych książek utrzymuje się wysoki wskaźnik
oddawanych woluminów - w 2015 r. zwrócono ok. 103 082 wol. (w 2014 r. dokonano
zwrotu ok. 99 252 wol.)
Uprawnienia do wypożyczania książek (poprzez aktywowanie konta na podstawie
elektronicznej legitymacji studenckiej, bądź poprzez wykupienie karty

bibliotecznej)

uzyskało 1 235 (w 2014 r. – 1 246) użytkowników, dokonano również prolongaty 5 904
kont bibliotecznych. W sumie 7 139 (w 2014 r.– 6 414) osób wpisanych do bazy uzyskało
prawo do wypożyczania książek w roku akademickim 2015/2016, w tym 4 002 (czyli 62 %)
studentów UWr (w 2014 r. – 10 662). Ogółem, na koniec roku 2015, baza komputerowa
zawierała 50 084 aktywnych rekordów czytelnika, w tym 14 474 rekordów wypożyczeń i
41 610 rekordów czytelnianych .
Wypożyczalnia międzybiblioteczna na 2013 otrzymanych zamówień (w 2014 r. – 1 894)
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zrealizowała wysyłkę 2 081 wol. (w 2014 r. – 1 908) do bibliotek krajowych i
zagranicznych. Na podstawie 336 (w 2014 r. - 329) zamówień wysłanych do bibliotek
krajowych i zagranicznych dla użytkowników naszej Biblioteki sprowadzono 272 wol. (285
wol. w 2014 r.). 2015 rok był kolejnym, w którym nie zakupiono voucherów w centrum IFLA
w Hadze, służących do opłacania należności za wypożyczone materiały biblioteczne z
bibliotek zagranicznych. Pule posiadanych przez BUWr voucherów powiększają wpływy,
które Biblioteka otrzymuje za wypożyczanie własnych materiałów bibliotecznych.
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 oraz
w trakcie pokazów dydaktycznych.
W Czytelni Zbiorów Specjalnych zarejestrowano 1 740 użytkowników (w 2014 r. –3
497). Przyczyną zmniejszonej ilości odwiedzin w Czytelni, w porównaniu z rokiem 2014,
było przeniesienie kolekcji śląsko-łużyckiej do nowego budynku Biblioteki. Najliczniejszą
grupę wśród czytelników (835 osób)

stanowili pracownicy naukowi oraz doktoranci

polskich i zagranicznych szkół wyższych. Studenci Uniwersytetu Wrocławskiego (historia,
historia

sztuki,

Uniwersytetu

filologia

germańska,

Przyrodniczego,

informacja

Politechniki

naukowa

Wrocławskiej

i
oraz

bibliotekoznawstwo),
studenci

uczelni

niepaństwowych odwiedzili czytelnię 354 razy. Inni użytkownicy (551) - to przede
wszystkim: historycy sztuki, nauczyciele, bibliotekarze, historycy i architekci.
W roku sprawozdawczym w Czytelni Zbiorów Specjalnych udostępniono 8 314 wol. (w
2014 r.: 25 469 wol.), z tego: 1 633 wol. ze zbiorów własnych Czytelni, 274 wol. z Oddziału
Zbiorów Graficznych, 1 871 wol. z Oddziału Zbiorów Muzycznych, 1 472 wol. z Oddziału
Rękopisów, 2 979 wol. z Oddziału Starych Druków oraz 55 wol. z Oddziału Zbiorów
Kartograficznych (w tym łącznie udostępniono 5 648 wol. (w 2014 r.: 6 409 wol.) zbiorów
specjalnych). Pomimo przejściowych trudności z dostępem do zbiorów starych druków,
spowodowanych wymianą stolarki okiennej w magazynie OSD, ilość udostępnianych
zbiorów utrzymywała się na podobnym poziomie co w roku 2014. W ogólnej liczbie
wszystkich zbiorów udostępnionych w czytelni zbiory specjalne stanowią 66 %. Ilość
udostępnianych zbiorów utrzymywała się na podobnym poziomie, w porównaniu z rokiem
2014. Najwięcej materiałów użyczono ze zbiorów Oddziału Starych Druków. Należy
podkreślić, że udostępnianie zbiorów z Oddziału Zbiorów Muzycznych wzrosło
czterokrotnie. Zmalała ilość zamówionych i wykorzystanych materiałów z Oddziału
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Rękopisów;

wzrosła

-

z

Oddziału

Zbiorów

Graficznych

i

Oddziału

Zbiorów

Kartograficznych.
Praktyka prezentowania zbiorów specjalnych w oddziałach przy udzielaniu konsultacji lub
gościom Biblioteki podwyższa statystykę ich udostępniania następująco: Oddział Starych
Druków – zarejestrowano 206 gości, którym udostępniono 748 wol., Oddział Rękopisów
- zarejestrowano 102 gości i zaprezentowano im 121 rękopisów, Oddział Zbiorów
Kartograficznych udostępnił w ramach pokazów i konsultacji 78 wol./jedn. map i atlasów
dla 217 gości, Oddział Zbiorów Muzycznych przyjął 128 gości , którym zaprezentował
158 wol. a w pracowni Oddziału Zbiorów Graficznych podczas konsultacji udzielonych
165 użytkownikom wykorzystano 3 709 jedn. grafiki, fotografii i pocztówek oraz 7 194
fotokopii zbiorów specjalnych. W związku z przygotowywaniem licznych publikacji i
wystaw, związanych z jubileuszem UWr - szczególnie intensywnie przeglądano zasoby
fotografii zgromadzone w Oddziale Zbiorów Graficznych.
Kolejną formą korzystania ze zbiorów jest zamawianie przez użytkowników kopii z
wybranych

materiałów.

Realizując

zamówienia

czytelników

-

Czytelnia

Zbiorów

Specjalnych oraz poszczególne oddziały zbiorów specjalnych przekazały do Pracowni
Reprografii i Digitalizacji 874 jedn./ wol. (w 2014 r.: 1 694), w tym 44 jedn. mikrofilmów.
IX. Informacja naukowa
W Oddziale Informacji Naukowej udostępniano użytkownikom zarówno księgozbiór
podręczny Oddziału, jak i elektroniczne bazy danych. Zarejestrowano odwiedziny 1 271
użytkowników (w 2014 r. – 1 066), którym udostępniono 110 wol. (w 2014 - 165).
Użytkownicy korzystali 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 – łącznie 74 (37 (+1) –
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 72 757 tytułów czasopism
elektronicznych, poprzez serwisy abonowane przez Bibliotekę oraz do 17 baz
pozostających w dostępie promocyjnym. Dla użytkowników wykonano 122 wydruki z
Internetu oraz z baz danych.
Od lutego 2015 roku w Oddziale Informacji Naukowej kontynuowano aktualizację i
modyfikację serwisu e-learningu i zamieszczonych tam kursów, które udostępniane są za
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pośrednictwem

strony

domowej

BUWr:

http://elerning.bu.uni.wroc.pl.

Serwis

ten

funkcjonuje w oparciu platformę Moodle. Przeprowadzono bieżącą aktualizację kursów,
polegającą na umieszczeniu na niej materiałów multimedialnych oraz zmodyfikowaniu w
pierwszej kolejności takich kursów, jak: Szkolenie biblioteczne, Zbiory specjalne,
Wyszukiwanie i lokalizacja materiałów do pracy naukowej oraz Wirtualne zasoby. Dodano
także nowy kurs: Otwarty dostęp. Ponadto, zaktualizowano funkcjonujące już kursy
poprzez dodanie do nich materiałów audiowizualnych, zdjęć oraz wykresów. W części
kursów (Konfiguracja Proxy, Otwarty Dostęp, Prawo Autorskie dla Bibliotekarzy) zostały
wprowadzone elementy graficzne, które uatrakcyjniają ich treści. W pierwszej połowie
maja 2015 roku została zainstalowana nowa wersja platformy, która uatrakcyjniła stronę
wizualną kursów. Obecnie e-learning posadowiony jest na nowym serwerze i tam w
dalszym ciągu jest rozwijany. Wszystkie dotychczas przygotowane materiały zostały
przeniesione do nowej wersji. W czerwcu 2015 r. zakończone zostały prace nad kursem
Prawo autorskie dla Bibliotekarzy. Kurs, quiz (składający się z 33 pytań różnego typu) oraz
słownik (zawierający około 40 terminów z zakresu prawa autorskiego) zostały oddane do
użytku. W drugiej połowie czerwca zostały wszczęte prace nad nowym kursem Historia
pisma i książki. W lipcu zmodernizowany został kurs Bibliografia załącznikowa. Nowa
wersja kursu powstała w oparciu o literaturę dostępną w Bibliotece Uniwersyteckiej, źródła
internetowe a także aktualną Polską Normę z 2012 roku (PN-ISO 690).
We wrześniu prace skupiły się na tworzeniu kursu Szkolenie biblioteczne, który docelowo
ma być częścią ramowego systemu zdalnego nauczania dla wszystkich wydziałów
Uniwersytetu Wrocławskiego. Nowy kurs powstał w oparciu o materiały, które już znajdują
się w serwisie e-learningowym Biblioteki Uniwersyteckiej. Kurs składa się z tekstu oraz
materiałów multimedialnych. Dodatkowo został stworzony nowy zestaw prawie trzydziestu
pytań (w formie testu), które bezpośrednio odnoszą się do treści kursu. Aby stworzyć
ramowy kurs dla wszystkich wydziałów, niezbędne stało się zaangażowanie bibliotek
specjalistycznych. Stworzony formularz został rozesłany do bibliotek specjalistycznych.
Ponadto, powstało 6 nowych modułów kursu Historia pisma. Od początku października
rozwijany był kurs szkolenia bibliotecznego online dla wszystkich wydziałów Uniwersytetu
Wrocławskiego. Na dzień 31 grudnia 2015 r. - opracowanych zostało 11 formularzy, które
zostały przesłane do OIN przez biblioteki specjalistyczne. Kurs powstaje w programie
Power Point i jest uzupełniany materiałami multimedialnymi. Dotyczy on następujących
bibliotek specjalistycznych: Pedagogiki, Filologii Germańskiej, Etnologii, Geografii, Nauk
Społecznych, Muzeum Przyrodniczego, Wydziału Nauk Społecznych, Psychologii,
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Kulturoznawstwa, Historii oraz Historii Sztuki. Do kursu przygotowany został test
składający się z około 10 pytań typu zamkniętego (część quizów została w całości
stworzona przez biblioteki specjalistyczne, część uzupełniona w OIN, część napisana od
początku). Dodatkowo, kurs dotyczący funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej został
uzupełniony o nowe rozdziały (objaśniające dodatkowe źródła informacji – takie jak: bazy
danych, Biblioteka Cyfrowa UWr oraz E-learning) zmieniła się jego szata graficzna,
dodane zostały nowe zdjęcia i „zrzuty” ekranów. Uzupełnione zostały również następujące
kursy znajdujące się na platformie e-learningowej: Szkolenie biblioteczne, Bibliografia
załącznikowa, Zbiory specjalne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Ich treść została
uzupełniona, zmienił się również układ wybranych modułów przez co treść jest jeszcze
bardziej czytelna. Zmieniony został również układ samych kursów na stronie głównej
serwisu. Wszystkie kursy umieszczone są w jednym miejscu, dzięki czemu przeglądanie
dostępnych tytułów jest łatwiejsze.
Uczelnia w 2015 r. zakupiła dostęp do bazy książek elektronicznych EBL. Pracownicy
OIN odbyli szkolenie anglojęzyczne w zakresie administrowania bazą oraz zorganizowano
spotkanie informacyjne

z przedstawicielami bibliotek specjalistycznych, dotyczące tej

bazy oraz współpracy m.in. w zakresie zakupu nowych tytułów.
Przedłużono także dostęp do bazy IBUK LIBRA. Liczba dostępnych tytułów książek
elektronicznych wynosiła 116 (946).
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 214 nowym użytkownikom. Stan bazy użytkowników serwera proxy
na koniec r. 2015 wynosił 2 274 (2 104) konta, w tym zablokowanych 151 (111).

Użytkownicy serwera proxy 156.17.58.23 w BUWr dla dostępów
zdalnych
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Rok
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Liczba
użytkowników
Zarejestrowani Aktywni
809
387
954
428
1 124
492
1 416
539
1 492
635
1 902
684
2 104
654
2 282
627

Wolumen
pobrań
w Gb
161,6
123,6
131,7
236.7
323.1
453.6
704,1
1020,2

Użytkownicy
o wolumen pobrań
1Gb+
0,5 Gb+
24
50
21
49
25
62
50
59
71
54
78
67
96
75
123
72

W roku 2015 udostępniano następujące elektroniczne serwisy informacyjne:

Wirtualna Biblioteka Nauki
Elsevier
Koszt
Rok

w PLN

PDF + HTML
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

4 568

93 536

98 104

2010

Licencja
krajowa

2011

Licencja
krajowa

2012

Licencja
krajowa

2013

Licencja
krajowa

2014

Licencja
krajowa

2015

Licencja
krajowa
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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

2015

46 144

35 094

19 39

Licencja krajowa

SPRINGER
Liczba dokumentów
Pdf i Html

Koszt
(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

2015

18 041

858

18 899

Licencja krajowa

Web of Knowledge*/Web of Science
Rok

Koszt
(PLN)

ICM

Th.-Reuters

Sesje

Wyszu-

Journal

łącznie

kiwania

Citation
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łącznie
Sesje

Wyszu-

Sesje

kiwania
(1)

(2)

(3)

(4)

Wyszu-

Reports
Sesje

Wysz

--

–

kiwania
(5)

(6)

(7)

(8)

2008

67 693,39

4 222

18 108

1 041

6 393

5 263

24 501

2009

102 647,40

3 214

17 530

1 584

9 368

4 798

26 898

2010: 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

2015

Lic. kraj.

506

23 894

73 528

24 210

74 034

1 180

2 017

316

*Od 12.01.2014 zmiana nazwy na Web of Science

Nature
Rok

Koszt

Pobrane PDF+HTML

(PLN)
2011

Licencja krajowa

2423

2012

Licencja krajowa

1763

2013

Licencja krajowa

994

2014

Licencja krajowa

2373

2015

Licencja krajowa

5019

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)

2015

Licencja krajowa

2097

352

Licencje własne
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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

12 579

10 472

27 535

21 738, 22

2015

b.d.

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

Portal IOP Science
Rok

Koszt (PLN)

Pobrane PDF+html

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)

2015

67 220,36

3 523

1 199

American Institute of Physics / American Physical Society
Rok

Koszt

Pobrane

W tym

PDF+html

PROLA
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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

2015

97 422,56

2 743

227

American Chemical Society
Rok

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

* 2015 - od 01.01.2015 r. Wydział Chemii UWr samodzielnie administruje bazą ACS

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)

* 2015 - od 01.01.2015 r. Wydział Chemii UWr samodzielnie administruje bazą RSC

Nature Chem./Phys./Mat.
Rok

Koszt

Liczba

Liczba

W tym

29
(PLN)

Przeszu-

dokumentów

kiwań

PDF/html

Archiwum

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

2015

54 515,24

203 (I-XI)

5 029

0

*Od 01.01.2014 r. Nature Phys./Mat. Finansowane przez wydział Fizyki i Astronomii UWr.

Proquest
Rok

Koszt (PLN)

Liczba przeszukiwań

Liczba

Liczba dokumentów

wyświetleń
2014
2015

56 011,53
73 056, 53

PDF/html

3 195

1 029

8 171

2 000

2 005

4 580

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 10 901 informacji (w 2014 r.– 7 807), w tym:
- informacje bibliograficzne: 1150 (w 2014 r. – 737)
- informacje biblioteczne:
8 912 (w 2014 r. – 6 525)
- informacje rzeczowe:
839 (w 2014 r. – 545)
W Czytelni Zbiorów Specjalnych udzielono 1 859 informacji. Natomiast pracownicy
oddziałów zbiorów specjalnych udzielili użytkownikom 556 konsultacji, w zakresie
zasobów własnych kolekcji.
W Oddziale Informacji Naukowej zarejestrowano 209 261 (w 2014 r. – 261) kwerendy
pisemne, w tym 81 zagranicznych (w 2014r. - 113).
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 2015 zarejestrowano, m.in.:
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● 1 006 574 wywołań strony internetowej BUWr, bez wywołań Biblioteki
Cyfrowej) (w 2014 r. – 1 031 148, bez wywołań Biblioteki Cyfrowej, Bazy
Publikacji Pracowników UWr, Katalogu komputerowego Vectors iPortal);
● 128 649 wyszukiwania w module „e-Źródła” (w 2014 r. – 121 405);
● 256 812 wejść do katalogu komputerowego VIRTUA poprzez interfejs Vectors
iPortal/Chameleon (w 2014 r. – 264 836) ;
● 29 044 wejść do bazy Bibliografii publikacji pracowników Uniwersytetu
Wrocławskiego (w 2014 r. – 26 699);
● 1 567 wejść do katalogu zbiorów kartograficznych – GAIKK (w 2014 r. – 1
571);
● 28 279 (2014 r. – 34 044) wejść do zdigitalizowanych katalogów kartkowych
(bez uwzględnienia tych, które dostępne są w Bibliotece Cyfrowej); w tym:
7 550 (8 974) wejść do katalogu alfabetycznego książek, 5 279 (4 850) wejść do
katalogu czasopism, 7 931 (6 981) wejść do katalogu (alfabetycznego i
systematycznego książek oraz alfabetycznego czasopism) Kolekcji Śląsko Łużyckiej,

3 744 (1 469) wejść do katalogu Oddziału Starych Druków i 817

(1 469) wejść do katalogu Biblioteki dawnego Gimnazjum Brzeskiego; 705 (1
324) wejść do katalogu alfabetycznego Oddziału Zbiorów Kartograficznych; 605
(1 234) wejść do cząstkowego katalogu ekslibrisów Oddziału Zbiorów
Graficznych; 521 (574) wejścia do katalogu systematycznego Oddziału
Bibliologicznego, 593 (1 347) wejść do alfabetycznego katalogu nut, 534 (1 289)
wejść do katalogu dzieł artystycznych dawnej Biblioteki Miejskiej.
● 38 004 (23 680) wejść do Indeksu Akcesji Oddziału Rękopisów;
● 2 852 (3 805) wyszukiwań w katalogu czasopism bibliotek specjalistycznych;
● 376 (460) wyszukiwania w katalogu czasopism II obiegu;
● 1 419 (844) wejścia do katalogu mikrofilmów druków XV-XVIII w.;
● 6 588 (10 412) - wyszukania w module przydatnych adresów;
● 16 253 (16 253) – wejścia do modułu „Usługi online”;
● 50 823 (34 520) wejścia do Bazy Polskich Norm.
W odniesieniu do Biblioteki Cyfrowej UWr. w okresie od stycznia 2015 r. do grudnia 2015
r. zarejestrowano następujące dane statystyczne:


Łączna liczba odwiedzających: ok. 2,8 mln
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Łączna liczba dodanych publikacji: 9 511
Łączna liczba odsłon (stron): ok. 36 mln
Łączna liczba wyszukiwań: ok. 152 tys.
Łączna liczba wyświetlonych publikacji: ~1,6 mln

Ponadto, kontynuowano comiesięczne napełnianie Serwisu nowości zagranicznych.
Łącznie zaprezentowano 88 (129) tytułów, połączonych za pomocą hiperlinków ze
stosownymi rekordami bibliograficznymi w bazie systemu VIRTUA, czyli w katalogu
OPAC.
Kontynuowano opracowywanie bazy Bibliografii publikacji pracowników i doktorantów
Uniwersytetu Wrocławskiego w programie MAK i formacie MARC21, dostępnej w
postaci

elektronicznej

poprzez

witrynę

internetową

Biblioteki

Uniwersyteckiej

(www.bu.uni.wroc.pl). W 2015 roku na skutek zmian w legislacji zawartość bazy stała się
również źródłem danych dla ogólnopolskiej bazy Polska Bibliografia Naukowa (PBN), co
wiązało się z koniecznością wprowadzenia zmian technicznych i merytorycznych oraz
rozszerzenia

współpracy z macierzystą Uczelnią. Obowiązek raportowania bieżącego

dorobku piśmienniczego do Ministerstwa nauki Szkolnictwa Wyższego wynika z
nowelizacji ustawy o finansowaniu nauki z dnia 15 stycznia 2015 roku. W II kwartale 2015
roku w Sekcji Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych podjęto prace związane z
dostosowaniem technicznych możliwości bazy Bibliografii publikacji pracowników i
doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb PBN, poprzez rozszerzenie
struktury rekordu o nowe pola, zdobycie uprawnień do korzystania z systemu POL-on. Ze
względu na procedury obowiązujące w systemie importującym dane i zdobycie
odpowiednich uprawnień, a także konieczność dostosowania formatu MARC, w którym
opisywany jest dorobek piśmienniczy pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, do
poptrzeb transferu danych - ostateczną datą wgrania pierwszej transzy danych do PBN,
obejmujących lata 2013-2015, był wrzesień i październik 2015 roku. Projekt Polska
Bibliografia Naukowa

wymagał importu bardzo dużej ilości danych (pula rekordów

przeznaczonych do importu wynosiła 12 000), uzupełnienia danych merytorycznych,
prowadzenia prac programistyczno-wdrożeniowych i szkoleniowych. Funkcjonalność
techniczna bazy PBN jest ciągle rozbudowywana i dostosowywana do potrzeb
użytkowników.
Stan bazy Bibliografii publikacji pracowników i doktorantów UWr na dzień
31.12.2015 wynosił 102 404 rekordy (94 736), w bazie internetowej widoczne było
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102 404 rekordy (86 785). W

bazach roboczych (zawierających rekordy wymagające

korekty) jest 2 225 rekordów, w tym w bazie WPIS: 230 (nabytki bieżące i rekordy
retrospektywne wymagające wyjaśnienia z autopsji), w bazie FORMULARZE - 1620
(rekordy wprowadzone przez formularze internetowe), w bazie CHEMIA – 167, w bazie
INSTYTUT - 208.
W roku sprawozdawczym stan bazy internetowej powiększył się o 7 688 rekordów.
W sposób ciągły prowadzone są dwie bazy osobowe: kartoteka haseł wzorcowych dla
pracowników UWr (wprowadzono 155 nowych

rekordów) oraz kartoteka haseł

wzorcowych dla doktorantów UWr (wprowadzono 78 rekordów).
Kontynuowano też prace nad napełnianiem bazy Bibliografia piśmiennictwa o
Uniwersytecie Wrocławskim. Do bazy wprowadzono 147 (145) nowych rekordów,
uzupełnionych o hasła przedmiotowe jhp KABA. Zmodyfikowano 215 (483) rekordy . Stan
bazy na dzień 31.12.2014 wyniósł 4 401 rekordów.
W styczniu 2015 roku baza Bibliografia piśmiennictwa o Uniwersytecie Wrocławskim
została udostępniona online. Obecnie jest napełniana i prezentowana przy wykorzystaniu
programu Expertus.
Do prac dokumentacyjno-bibliograficznych zalicza się także opracowanie dokumentów
życia społecznego (DŻS) z kolekcji śląsko-łużyckiej. W roku sprawozdawczym do
katalogu VIRTUA wprowadzono 687 rekordów bibliograficznych (444) dla 692 jednostek
oraz 1 dopis w istniejących już rekordach. Utworzono 5 456 haseł przedmiotowych i 1 118
rekordów KHW nowych. Łącznie – w latach 2010-2015 – utworzono 1 908 rekordów
bibliograficznych, sporządzono 24 dopisy oraz 7 022 rekordy 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 95 kwerend (w tym 51 – krajowych, 44 – zagranicznych), w roku 2014
wykonano łącznie 85 kwerend. Oddział Rękopisów zrealizował 201 kwerend (83 –
krajowych i 118 – zagranicznych), w 2014 r. - 191 kwerend. Oddział Zbiorów
Graficznych zrealizował 58 kwerend (50 - krajowych, 8 - zagranicznych), w 2014 r. było
59 kwerend. Oddział Zbiorów Muzycznych wykonał 41 kwerend (w roku ubiegłym – 54),
w tym 16 krajowych i 25 zagranicznych. W Oddziale Zbiorów Kartograficznych
zrealizowano 32 kwerendy (w tym 27 krajowych i 5 zagranicznych), w 2014 r. – 28
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kwerend.
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). Dodatkowo przygotowano ulotkę informacyjną dotyczącą zasad
korzystania z Karty czytelnika.
W minionym roku Oddział Informacji Naukowej przeprowadził szkolenie biblioteczne dla 9
uczestników międzynarodowego Programu L-Kirchlanda, a dwie studentki informacji
naukowej i bibliotekoznawstwa odbyły w okresie wakacji praktykę studencką w wybranych
oddziałach Biblioteki Uniwersyteckiej.
Szkoleniami

i

praktykami

objęto

też

bibliotekarzy.

Praktykę

podstawową

i

specjalistyczną przed awansem na stanowisko starszego bibliotekarza i kustosza odbyło 6
osób. Dwóch pracowników BUWr odbyło praktykę w innej naukowej bibliotece
wrocławskiej.
Przez cały rok 2015 w Bibliotece Uniwersyteckiej kontynuowano intensywne szkolenia
specjalistyczne,

dotyczące:

formatu

MARC21,

OPAC-a,

modułu

katalogowania,

tworzenia rekordów egzemplarza, tworzenia rekordów bibliograficznych i khw, tworzenia
rekordów zasobu, posługiwania się interfejsem użytkownika itd., które objęły pracowników
Biblioteki Uniwersyteckiej (4 osoby) i pracowników bibliotek specjalistycznych (7 osób) - z
Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej (1 osoba), Biblioteki Instytutu Filologii Słowiańskiej (1
osoba), z Biblioteki Wydziału Nauk Biologicznych (1 osoba), Biblioteki Instytutu Informacji
Naukowej i Bibliotekoznawstwa (1 osoba), Instytutu Konfucjusza (1 osoba), Biblioteki
Instytutu Psychologii (1 osoba), Biblioteki Wydziału Chemii (szkolenie online prowadzone
przez

Centrum

NUKAT)

–

1

osoba.

Ponadto,

dla

8

pracowników

bibliotek

specjalistycznych UWr przeprowadzono szkolenia w zakresie pobierania danych
bibliograficznych z katalogu NUKAT do katalogu lokalnego

BUWr. Szkolenie

przeprowadził bibliotekarz systemowy (część teoretryczna) wraz z pracownikami Oddziału
Wydawnictw Zwartych (część praktyczna). Bibliotekarz systemowy nadał uprawnienia: do
samodzielnego tworzenia rekordów opisu bibliograficznego i haseł khw – 2 osobom z
bibliotek specjalistycznych i 1 osobie z BUWr, do samodzielnego tworzenia rekordów
egzemplarza 3 osobom z bibliotek specjalistycznych oraz 2 osobom z BUWr, do
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modyfikacji rekordów zasobu 2 osobom z bibliotek specjalistycznych, oraz w zakresie
pobierania danych bibliograficznych z katalogu NUKAT do katalogu lokalnego BUWr – 8
osobom z bibliotek specjalistycznych. Katalogerzy BUWr i bibliotek specjalistycznych wraz
z

bibliotekarzem

systemowym

uczestniczyli

w

otwartych

warsztatach

online,

zorganizowanych przez Centrum NUKAT - poświęconych zmianom zasad podawania
oznaczeń odpowiedzialności, statusom, katalogowaniu wydawnictw ciągłych, rekordowi
uniwersalnemu dla haseł autor.tytuł, stronie WWW Centrum NUKAT.
Od maja 2015 roku prowadzono szereg prac w grupie roboczej do spraw opracowania
dokumentów, powołanej przez Centrum NUKAT. Zmiany w tendencjach opracowania
dokumentów na świecie oraz zmiany zachodzące w zintegrowanych systemach
bibliotecznych, wymusiły intensyfikację prac nad danymi bibliograficznymi w katalogu
centralnym. Od czerwca do grudnia 2015 roku odbyły się dwa spotkania zespołu w trybie
webinarium oraz jedno spotkanie w Centrum NUKAT. Omówiono wiele problemów
związanych z katalogowaniem różnego typu dokumentów, rozważano również podjęcie
rozmów z BN nad scaleniem i utworzeniem wspólnej kartoteki haseł wzorcowych.
Omawiano również etapy wprowadzania kolejnych elementów zasad RDA.
W maju 2015 roku miało miejsce powołanie przez Bibliotekę Narodową ogólnopolskiego
zespołu do spraw nowego zasobu opracowania dokumentów i ich prezentacji w
katalogach bibliotecznych – tzw. Deskryptory Biblioteki Narodowej. We wrześniu 2015 r.
odbyło się jedno spotkanie, na którym omówiono założenia projektu.
W czwartym kwartale 2015 roku przygotowano procedury opracowywania dokumentów
elektronicznych samoistnych wydawniczo, wydawanych na różnorodnych nośnikach i w
zróżnicowanych

trybach

dostępu.

Na

wyznaczonych

stanowiskach

udostępniono

niezbędne dokumenty.Rozpoczęto testowanie wprowadzania ww dokumentów.
W 2015 roku zakończono meliorację katalogu wydawnictw przenoszonych z sygnatur
wydawnictw zwartych na sygnatury wydawnictw ciągłych. Była to kontynuacja prac
rozpoczętych w 2013 roku, zakończona uzupełnieniem braków i doprowadzeniem do
zgodności z katalogiem centralnym.
W roku sprawozdawczym kontynuowano także prace nad utworzeniem bazy danych
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Uprawnienia, przeznaczonej do zarządzania procesem przyznawania, zawieszania i
odbierania uprawnień do pracy w systemie VTLS/Virtua oraz prowadzenia ewidencji
stanowisk komputerowych z zainstalowanym oprogramowaniem Virtua. Utworzono
pierwszą wersję bazy, która obecnie jest testowana i przygotowywana do wdrożenia (II
kwartał 2016 r.).
W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono projektu „Mała Autostrada” – scalenie
rekordów z bazy lokalnej i bazy NUKAT. Ww projekt wymaga przeprowadzenia szeregu
czynności i melioracji w katalogu lokalnym. Nie przeprowadzono również melioracji
związanych z linkowaniem opisów katalogowych BCUWr i Virtua. Brak tych powiązań
wynika z różnorodnych sposobów zapisywania sygnatur w obu systemach. W listopadzie
2015 roku rozpoczęto analizę błędnie zapisanych numerów sygnatur. Po uporządkowaniu
rozpocznie się etap linkowania.
Jak co roku, w listopadzie, przeprowadzono tzw. porównanie numerów kontrolnych
rekordów skopiowanych do katalogów lokalnych. W ubiegłym roku rozszerzono
porównanie o rekordy khw. Wszystkie nieprawidłowości zostały wyjaśnione i ponownie
porównane z katalogiem Centralnym NUKAT.
XI. Działalność naukowo-badawcza
Tradycyjnie - działalność naukowo-badawcza w Bibliotece realizowana była w formie prac
związanych z bieżącym funkcjonowaniem BUWr, prac prowadzonych we współpracy z
innymi instytucjami, a także w formie indywidualnie podejmowanych tematów badawczych,
wykraczających poza tematykę biblioteczną.
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).
W roku 2015 obchodzono jubileusz 70-lecia istnienia Uniwersytetu Wrocławskiego i
Biblioteki Uniwersyteckiej. Z tej okazji, tak jak dekadę wcześniej, pod redakcją dyrektor
Biblioteki – Grażyny Piotrowicz przygotowano elektroniczną publikację pt. Wykorzystanie
nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we
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Wrocławiu. Stan na rok 2015. Zaprezentowano w niej 27 autorskich opracowań
przygotowanych przez pracowników BUWr, przedstawiających osiągnięcia Biblioteki w
sferze unowocześniania zakresu usług – o usługi online, wzbogacania i urozmaicania
zasobów – o elektroniczne zasoby informacyjne (dostępne lokalnie i zdalnie) oraz
optymalizowania prac i procesów wewnątrzbibliotecznych, które osiągnięto w okresie
ostatniej

dekady,

dzięki

wprowadzeniu

komputeryzacji

oraz

wykorzystywaniu

nowoczesnych technologii cyfrowych i teleinformatycznych. Publikacja dostępna jest także
w Bibliotece Cyfrowej UWr oraz w Repozytorium UWr (tu każdy artykuł z publikacji
udostępniany jest niezależnie).
Ponadto, BUWr realizuje wiele projektów. W roku sprawozdawczym kontynuowano
realizację

dwóch projektów, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego

Województwa

Dolnośląskiego

na

lata

2007-2013,

Priorytet

6:

Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska,
Działanie 6.4. "Turystyka kulturowa", 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 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.
13.03.2015 r. zakończono prace związane z realizacją projektu Bibliotheca Rudolphina.
Księgozbiór muzyczny księcia legnicko-brzeskiego Jerzego Rudolfa realizowanego
wspólnie z Wrocławskimi Kameralistami Cantores Minores Wratislavienses.
Zdigitalizowane starodruki i rękopisy muzyczne (74 wol.) zostały opublikowane w
bibliotece Cyfrowej UWr w podkolekcji „Bibliotheca Rudolphina”.
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W ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2015 „Dziedzictwo
kulturowe – priorytet 6 – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”

zrealizowano

roczny projekt Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Digitalizacja i udostępnienie. Projekt, trwający od 1.03.2015 r. do 31.12.2015 r., miał na
celu opracowanie, digitalizację i udostępnienie w sieci 1720 dzieł (łącznie 252 tys. skanów)
wybranych z historycznych księgozbiorów związanych z dynastią Piastów na Śląsku:
brzeskiej biblioteki książęcej założonej przez Jerzego II, legnickiej biblioteki książęcej
Jerzego Rudolfa oraz biblioteki przy kościele św.św. Piotra i Pawła w Legnicy, a także
pełną konserwację 10 wybranych dzieł. W ramach projektu zakupiono też specjalistyczny
stół do reprodukcji rękopisów i cennych druków typu „Grazer Buchtisch”, wysokiej jakości
sprzęt fotograficzny (korpus aparatu Nikon D810, obiektywy: HASSELBLAD HC Macro
120mm f/4 II, Sigma A 50 mm f/1.4DG, AF-S NIKKOR 28-300 mm f/3,5-5,6 ED VF) oraz
system do zarządzania kolorem X-Rite i1 Publish Pro 2.
Zrealizowano akcję promocyjną projektu, tj.: wydano folder informacyjny (w 4 wersjach
językowych), opracowano publikację książkową, w dniu 18 grudnia 2015 r. zorganizowano
konferencję kończącą projekt, na której zaprezentowano

dzieje

historycznych

księgozbiorów piastowskich oraz omówiono rezultaty wykonanego zadania, napisano i
opublikowano artykuły promujące projekt. Zdigitalizowane i opatrzone metadanymi dzieła
zaprezentowano w ramach portalu Dziedzictwo kulturowe w badaniach BUWr (na
podstronie poświęconej Kolekcjom Piastowskim) oraz w Bibliotece Cyfrowej UWr.
W ramach Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN) Biblioteka pozyskała środki
finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację w dwóch zadań:
Upowszechnienie cennego źródła do badań poprzez digitalizację unikatowego lokalnego
dziennika z kolekcji śląsko-łużyckiej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (decyzja nr
740/P-DUN/2015)

oraz Upowszechnienie informacji o śląskich drukach nutowych ze

zbiorów zabezpieczonych oraz dawnych bibliotek Wrocławia poprzez ich opracowanie
bibliograficzne w systemie Virtua (decyzja Nr 741/P-DUN/2015). W końcowym efekcie
projektu

pierwszego wykonano ok. 36 tys. klatek mikrofilmu oraz opublikowano w

Bibliotece Cyfrowej UWr ok. 72 tys. skanów gazety Naumslauer Stadtblatt i Naumslauer
Kreisblatt. Rezultatem zadania drugiego było wykonanie

kompletnych rekordów

bibliograficznych oraz rekordów egzemplarza do 500 śląskich druków nutowych.
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Ponadto, wspólnie z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym w ramach priorytetu
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w okresie od 28.02.do 20.12.2015 r. Biblioteka
zrealizowała projekt pn. Utworzenie repozytorium cyfrowego: Dokumenty i fotografie
Stanisława Poniatowskiego (1884-1945).
W grudniu br. BUWr złożyła kolejny wniosek, w ramach Działalności Upowszechniającej
Naukę (DUN), o dofinansowanie

nowych dwóch zadań (kontynuacja opracowania

bibliograficznego śląskich druków nutowych oraz transkrypcja, udźwiękowienie i
udostępnienie w sieci dawnych utworów muzycznych ze zbiorów BUWr).
Ponadto, zbierano materiały o przygotowywano się do składania wniosków ws. realizacji
kolejnych planowanych projektów własnych i partnerskich Biblioteki.
Warto nadmienić też, że dr Dariusz Przybytek kontynuował prace w programie
badawczym

Historyczno -

topograficzny Atlas miast śląskich, prowadzonym przez

Instytut Herdera w Marburgu. Ponadto, prace badawcze w oparciu o zbiory specjalne
BUWr prowadzili: Lucyna Biały, Iwona Bińkowska, Diana Codogni-Łańcucka, Weronika
Karlak, Ryszard Len, Anna Osowska, Mirosław Osowski, Dariusz Przybytek i Małgorzata
Turowska.
Wymiana naukowa utrzymywana w formie stałych kontaktów (Biblioteka Narodowa w
Pradze

oraz

Biblioteka

Uniwersytetu

Karola

w

Pradze)

owocowała

wyjazdami

zagranicznymi pracowników BUWr. W roku sprawozdawczym dwie osoby: Monika Górska
i Renata Nowak wyjechały na tygodniowy staż do Biblioteki Narodowej w Pradze.
W ramach programu LLP-ERASMUS kilku bibliotekarzy BUWr odbyło staże w
zagranicznych bibliotekach naukowych.
W ramach współpracy w BUWr przebywały następujące osoby: Grace Edde (Library of
Lebanese American University), trzech bibliotekarzy z Biblioteca de la Universidad de
Cádiz w ramach programu Erasmus.
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 27 (w roku ubiegłym –
29) grupom wycieczkowym z kraju i kilkunastu indywidualnym gościom z zagranicy
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(łącznie 399 osób; w roku ubiegłym 418 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 oraz z Katedry Filologii Niderlandzkiej. Przyjęto także grupy studentów z
Wyższej Szkoły Rzemiosł Artystycznych we Wrocławiu, z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, studentów zagranicznych z Wilna i Petersburga oraz
stypendystów programu LLP-Erasmus. Ponadto, Bibliotekę odwiedzili bibliotekarze z
Torunia, przedstawiciele Urzędu Miejskiego

we Wrocławiu, goście międzynarodowej

konferencji zorganizowanej przez Instytut Filologii Angielskiej. 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, Zbiorów Kartograficznych i
Zbiorów Graficznych.
W

ramach

XVIII

Dolnośląskiego

Festiwalu

Nauki

Biblioteka

Uniwersytecka

zorganizowała pięć imprez, w tym cztery jednorazowe wykłady połączone w prezentacją
cennych zbiorów specjalnych w budynku Biblioteki przy ul. Św. Jadwigi 3/4 oraz wystawę
planszową dostępną do końca 2015 r. Imprezy festiwalowe nawiązywały tematyką do
hasła tegorocznej edycji Światło nauki. Iwona Bińkowska przygotowała wykład Światło w
sztuce - sztuka dzięki światłu. Wykład - połączony z pokazem rycin, fotografii, starych
druków, druków XIX-wiecznych i albumów graficznych oraz fotograficznych - miał na celu
ukazanie wieloaspektowej obecności światła w sztuce od średniowiecza do czasów
współczesnych. Prelegentka skupiła się na czterech podstawowych zagadnieniach:
światło jako temat i symbol w sztuce, jako narzędzie artystyczne oraz światło jako „twórca”
dzieła. Michał Broda opracował temat Dzieła encyklopedyczne antyku i średniowiecza w
wybranych rękopisach i starych drukach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Autor,
na

przykładach

dzieł

uczonych

starożytnych,

wczesnośredniowiecznych

i

średniowiecznych, omówił jak historycznie zmieniała się forma, charakter i funkcja dzieła
encyklopedycznego. Anna Jabłońska w wykładzie Dawna książka w nowej szacie wydawnictwa

faksymilowe

w

zbiorach

Biblioteki

Uniwersyteckiej

we

Wrocławiu

zaprezentowała egzemplarze faksymilowe cennych dzieł takich, jak np. fragment Księgi
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Henrykowskiej z 1270 r. z reprodukcją zdania w języku polskim, Książeczki do
nabożeństwa Jadwigi księżniczki polskiej, według pierwotnego wydania z r. 1823 (której
rękopis po pierwszej edycji z kopią litograficzną zaginął), Biblii 42-wierszowej wydanej
przez Jana Gutenberga ok. 1451 r. czy Kroniki świata Hartmanna Schedla z 1493 r. W
oparciu o te i inne przykłady wydawnictw prelegentka dowiodła, że wydawnictwa
faksymilowe nie tylko dają „nowe życie” cennym rękopisom, starym drukom i innym
dokumentom, lecz także w sytuacji dramatycznych losów niektórych księgozbiorów
pozostają jedynym dokumentem zaginionych edycji. Mirosław Osowski i Beata Krzywicka
(W labiryncie źródeł wiedzy o muzyce) przedstawili warsztat naukowy pracowników
Oddziału Zbiorów Muzycznych, którzy w oparciu o źródła drukowane i dostępne w
internecie rozwiązują zagadki autorstwa dzieł wydanych anonimowo, ustalają datowanie
druków muzycznych oraz redagują hasła wzorcowe niezbędne do katalogowania dzieł.
Zaprezentowana w dniach Festiwalu Nauki wystawa planszowa 70 lat Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu - tradycja i przyszłość w treści wpisała się również w
listopadowe obchody siedemdziesięciolecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Wystawa
prezentowała kilka wątków, które wynikają z etapów rozwoju Biblioteki – od okresu
pionierskiego

po

budowę

nowego

gmachu.

Przedstawiając

sylwetki

dyrektorów

wypunktowywano najważniejsze dokonania w organizacji Biblioteki w okresie ich
zarządzania. Odrębne plansze poświęcono zbiorom, a w szczególności kolekcjom zbiorów
specjalnych. Zaprezentowano także, na przykładzie organizowanych wystaw, działalność
dydaktyczną BWr, a na przykładzie realizowanych projektów – działalność badawczą i
popularyzatorską. Jedną z plansz poświęcono nowym technologiom informatycznym
wykorzystywanym w pracy Biblioteki. Dużym walorem wystawy są fotografie z okresu
pionierskiego. Materiały dobierał i opisywał Grzegorz Sobel a gości oprowadzał Arkadiusz
Cencora z Oddziału Informacji Naukowej; oprawę plastyczną przygotowali Andrzej
Malenda i Marcin Szala z Pracowni Reprografii i Digitalizacji.
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 Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych. W roku sprawozdawczym
przygotowano i przesłano kolejne 11 numerów biuletynu informacyjnego BUWr
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(przygotowanie – Piotr Rossa). Dotychczas opublikowano 109 numerów newslettera.
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, sierpień-wrzesień-październik, przewieziono do nowego
budynku Biblioteki kolejną część zbiorów ogólnych – zlokalizowanych w tymczasowych
magazynach Biblioteki przy ul. Koszarowej (szerzej na ten temat w rozdziale II – Nowy
gmach Biblioteki).
Dwa pomieszczenia magazynowe zbiorów ogólnych i magazyn kolekcji śląsko-łużyckiej
(KSL) Oddziału Przechowywania Zbiorów (OPZ) w nowym budynku zostały w pełni
wyposażone w regały, meble i sprzęt jeszcze w 2014 r. We wszystkich użytkowanych
magazynach w 2015 r. kontynuowano konieczne do przeprowadzenia prace porządkowe
oraz prawidłowo ustawiano bloki sygnatur po przeprowadzce zbiorów.
Pomieszczenie magazynu głównego OPZ przy ul. K. Szajnochy 7/9, dzięki wyprowadzeniu
w 2014 roku z IV piętra wydawnictw ciągłych, uzyskało zapas wolnych powierzchni
magazynowych na nowe wpływy wydawnictw zwartych do zbiorów. Zakładając, że wpływy
nowości do księgozbioru utrzymają się na dotychczasowym poziomie można szacować,
że uzyskany zapas powierzchni wystarczy na ok. 2 lata – po tym terminie wyczerpie się
możliwość przyjmowania nowych materiałów bibliotecznych do magazynu przy ul.
Szajnochy 7/9.
Pomieszczenie magazynowe przy ul. Koszarowej 3 zostało zdane w 2015 r., a
umieszczone tam zbiory zostały przeprowadzone do lokalizacji przy ul. F. Joliot-Curie 12.
W roku sprawozdawczym do magazynów piwnicznych OPZ w budynku przy ul. K.
Szajnochy zakupiono mobilny osuszacz o dużej wydajności i celem zapobieżenia
rozwojowi pleśni oraz grzybów na zgromadzonych tam zbiorach - rozpoczęto osuszanie
tych powierzchni magazynowych, które ucierpiały z powodu ulewnych opadów w lipcu
2015 r.
Prace w Oddziale Przechowywania Zbiorów, oprócz realizacji zamówień czytelniczych z
lokalizacji przy ul. K. Szajnochy 7/9 oraz ul. F. Joliot-Curie 12 (łącznie 130 467 zamówień
na 132 3833 wol.) obejmowały m. in.: porządkowanie przeprowadzonych zbiorów
(zwłaszcza kolekcji śląsko-łużyckiej), weryfikację protokołów poskontrowych, aktualizację
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wewnętrznych kartotek,

napełnianie Bazy Dubletów, przyjmowanie opracowanych

nowości.

wzrosła

Zdecydowanie

liczba

wykorzystywanych

przez

użytkowników

mikrofilmów, przy jednoczesnym ograniczeniu realizowania zamówień na oryginały
wydawnictw ciągłych kolekcji śląsko-łużyckiej zabezpieczonych kopiami.
Zrealizowano bieżące protokoły zmiany skierowań (61 protokołów – 474 wol.), braków
bezwzględnych (11 protokołów - 490 wol.). Przed wysłaniem monitów sprawdzono
przeterminowane

wypożyczenia

indywidualnych

użytkowników

oraz

wypożyczenia

służbowe – ok. 1 000 pozycji. Zweryfikowano dane bibliograficzne dla przeterminowanych
wypożyczeń służbowych przed sporządzeniem protokołu braków bezwzględnych – 131
pozycji. Porównano 458 woluminów dubletów z egzemplarzami sygnaturowymi.
Zweryfikowano 1 139 pozycji do przejęcia do księgozbioru BUWr. Z protokołów selekcji
Biblioteki Wydziału Nauk Biologicznych – przyjęto 6 pozycji. Kontroli i uporządkowaniu
poddano także materiały biblioteczne oddane Bibliotece Uniwersyteckiej przez prokuraturę
po zakończeniu postępowania w sprawie kradzieży zbiorów bibliotecznych – 167 pozycji
(sprawdzono katalogi, inwentarze, kartoteki wewnętrzne Oddziału Przechowywania
Zbiorów i porównywano z egzemplarzami na półkach magazynowych). Zweryfikowano i
wytypowano do selekcji 395 pozycji skryptów.
Do Bazy Dubletów wprowadzono opisy dla dalszych 409 wol. (stan bazy na dzień
31.12.2015 r.– 9 548 wol.), w tym 32 wol. przejętych z innych oddziałów BU.
Przyjęto i włączono na półki 235 938 wol. (nowości i zwroty), w tym przyjęto 325
dokumentów nieksiążkowych.
Przygotowano i przekazano do oprawy i konserwacji 1 898 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 1 925 rekordów egzemplarza i
1 961 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. W ramach prac magazynowych odbywało
się pieczętowanie i sygnowanie nabytków oraz zabezpieczanie zbiorów fascykułami,
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obwolutami i bibułkami niskokwasowymi.

W Oddziale Starych Druków kontynuowano

obkładanie druków w papier bezkwasowy, W Oddziale Rękopisów opieczętowano 435
dokumentów (głównie ze spuścizny prof. B. Kocowskiego),

w Oddziale Zbiorów

Graficznych opieczętowano 141 nowych jednostek, w Oddziale Zbiorów Kartograficznych
opieczętowano i osygnowano 270 wol. map i atlasów, w Oddziale Zbiorów Muzycznych –
438 wol. nut i czasopism, a w Czytelni Zbiorów Specjalnych - 131.wol. W obwoluty
niskokwasowe oprawiono 131 rękopisów, a 8 – zabezpieczono niskokwasowymi
fascykułami. Ponadto, w magazynie Oddziału Zbiorów Graficznych w związku z remontem
elewacji zachodniej budynku, przemieszczono cały księgozbiór z traktu zachodniego do
wschodniego.
W roku sprawozdawczym Samodzielna Sekcja Kontroli Zbiorów kontynuowała rozpoczęte
skontra oraz powołano nowe Komisje skontrowe:
- 26 stycznia 2015 r. rozpoczęto skontrum dubletów kolekcji śląsko-łużyckiej. Do
końca roku sprawozdawczego

członkowie Komisji spisali 4 978 pozycji sygnatur

wydawnictw zwartych i 257 pozycji sygnatur wydawnictw ciągłych. Skontrum
dubletów śląskich przyniosło uszeregowanie wydawnictw, naklejenie ekslibrisów i
opisanie ich sygnaturami inwentarzowymi, rozdzielenie wydawnictw zawartych od
ciągłych i spisanie tych dubletów na odpowiednich formularzach;
- w ostatnim tygodniu stycznia 2015 r. odbyło się skontrum w Sekcji kupna
zagranicznego Oddziału Gromadzenia Zbiorów. Sprawdzono 425 tytułów;
- 5 marca 2015 r. zakończono skontrum wydawnictw zwartych kolekcji śląskołużyckiej, która w 2014 r. została przeprowadzona do nowego budynku Biblioteki.
Komisja skontrolowała 31 265 sygnatur. Ujawniono 31 wol. braków;
- 9 marca 2015 r. rozpoczęto skontrum wydawnictw ciągłych kolekcji śląsko-łużyckiej.
Do końca roku sprawdzono 3 530 sygnatur (31 967 wol.) Ujawniono 94 braki
względne;
- ze względu na błędy popełnione w trakcie skontrum zbioru Wratislaviana w kolekcji
śląsko-łużyckiej w lutym 2015 r. rozpoczęto powtórne prace skontrowe. 5 maja 2015
r. zakończono powtórne skontrum, sprawdzono 5 945 sygnatur. Ujawniono 4
sygnatury w brakach;
- trwa kontynuacja rozpoczętego we wrześniu 2014 r. skontrum wydawnictw ciągłych
zbiorów ogólnych, przeniesionych do nowej lokalizacji. W 2015 r. Komisja sprawdziła
367 sygnatur, w tym ujawniono 162 numery + 1 wolumin braków względnych i 228
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numerów +2 woluminów braków bezwzględnych.
Z uwagi na prowadzony w 2015 r. remont elewacji budynku zbiorów specjalnych i brak
dostępu do zbiorów zabezpieczonych na czas remontu – wstrzymano prace komisji
skontrowej w Oddziale Starych Druków.
W roku sprawozdawczym także inne oddziały Biblioteki, corocznym zwyczajem,
przeprowadziły

skontra własnych

księgozbiorów.

Czytelnia

Zbiorów Specjalnych

skontrolowała księgozbiór podręczny czytelni 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

2015 r. w ramach mikrofilmowania zabezpieczającego, dla potrzeb Biblioteki i na

zewnątrz, Pracownia Reprografii i Digitalizacji wykonała 173 097 (w 2014 r.:170 790)
klatek mikrofilmów.

Ponadto, w ramach projektu

DUN w godzinach pozasłużbowych

wykonano 36 000 klatek. W 2015 r. zaprzestano wykonywania kopii diazo oraz kopii
srebrowej. Dla potrzeb Biblioteki i dla użytkowników zewnętrznych wywołano 10.080 mb
mikrofilmów, wykonano 3 316 kopii kserograficznych oraz 1 169 skanów (głównie na
potrzeby e-Czytelni). W Sekcji Digitalizacji i Mediów Cyfrowych wykonano 34 131 skanów
z mikroform, 26 478 skanów z oryginałów (w różnych rozdzielczościach)

oraz

914

skanów w ramach zleceń określonych mianem digitalizacji na żądanie (digitalizacja całych
dzieł na zamówienie użytkowników). Ponadto,

fotografowano okładki i filigrany

zdigitalizowanych książek – 9 763 pliki. Wykonano również

1 021 reprodukcji

fotograficznych, a podczas realizacji fotoreportaży podjęto 2 031 tematy zdjęciowe.
W 2015 r. do bazy zamówień Pracowni Reprografii i Digitalizacji wpisano 348 zleceń (w
2014 r. odpowiednio - 469 zleceń). Natomiast w ramach zabezpieczania zbiorów własnych
wpisano do księgi inwentarzowej mikrofilmów 108 jednostek (w 2014 r.: 186), w tym: 100
dla Oddziału Zbiorów Muzycznych, 7 dla zbiorów śląskich d. Gabinetu Śląsko –
Łużyckiego, 1 dla Oddziału Rękopisów. Działalność usługowa Pracowni przyniosła
dochody w wysokości 48 938,- PLN (w 2014 r.: 66 105,- PLN).
XV. Konserwacja zbiorów
W czerwcu 2015 r. Pracownia Konserwacji Zbiorów Nowych została przeprowadzona do
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nowego budynku Biblioteki przy ul. J. Curie-12. Przeprowadzka Pracowni finansowana
była z rezerwy dydaktycznej JM Rektora UWr i wyniosła 300 000 PLN.
umeblowania,

drobnego

wyposażenia

Pracowni

i

niezbędnych

Oprócz

materiałów

konserwatorskich zakupiono maszyny konserwatorskie: wyoblarkę – koszt 6 089 PLN i
krajarkę – koszt 55 000 PLN. Koszt umeblowania wyniósł 55 000 PLN.
W roku sprawozdawczym konserwacja zbiorów finansowana była ze środków własnych
Biblioteki. W Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych oprawiono 2 903 wol. wydawnictw
zwartych, czasopism i gazet (w 2014 r. – 3 398 wol.), wykonano 5 971 (11 273) złoceń
wierszy.

Wykonano w sumie 496 napraw konserwatorskich: w tym bardzo trudną

konserwację zniszczonych gazet – 120 wol. Przygotowano 5 sztuk inwentarzy, 1 570
fascykuł zwykłych i 284 z koszulką.
Dodatkowo dla Oddziału Przechowywania Zbiorów wykonano 184 fascykuły z koszulką, 4
skrzynki na kartoteki, oprawę i konserwację gazet. Dla sekretariatu i administracji
oprawiono 10 wol. sprawozdań rocznych, 23 książki, w tym 20 ze złoceniami na froncie.
Dla Oddziału Informacji Naukowej wykonano 50 teczek formatu A-4 i oprawiono 154 wol.
książek. Oddział Udostępniana Zbiorów zamówił w Pracowni wykonanie oprawy i
konserwacji 253 wol. książek oraz pudełka. Dla Czytelni Zbiorów Specjalnych na Piasku
wykonano oprawę 85 wol. książek i 1 pudełko, Oddział Zbiorów Muzycznych zamówił
oprawę 105 wol. książek, a Oddział Zbiorów Graficznych - 108 wol.
Łączny koszt opraw i innych prac introligatorskich w 2105 r. wyniósł 226 052 PLN (w roku
2014 – 234 227 PLN). Koszt zużytych materiałów wyniósł 10 974 PLN (16 570 PLN). Na
naprawy i konserwację urządzeń introligatorskich wydano 1 522 PLN.
W ramach prac konserwatorskich prowadzonych w Pracowni Konserwacji Zbiorów
Specjalnych poddano konserwacji: 460 wol. (w 2014 r. – 255 wol.), 1 mapę, 1 fotografię, 3
grafiki, 1 obwolutę i 1 tekę. Wykonano: 11 pudeł, 11 taczek, 132 fascykuły,3 passepartout, 357 obwolut i 1 kieszonkę. Sporządzono 23 opisy dokumentacji konserwatorskiej.
Dokonano kwalifikacji 324 starodruków do konserwacji w ramach realizacji projektu.
Wykonano 572 klatki analogowe i 2 159 zdjęć cyfrowych fotograficznej dokumentacji
konserwatorskiej. Powyższe prace zostały wycenione na kwotę 335 368 PLN (w 2014 r. –
308 599 PLN). Dla potrzeb konserwatorskich farbowano i malowano skóry, barwiono
japońskie papiery długowłókniste oraz przygotowano barwioną masę papierową do
punktowych wypełnień. Przeprowadzono próby marmuryzowania papierów przy użyciu
profesjonalnych farb i gruntu w technice ecru. W ramach realizacji projektu Piastowskie
kolekcje ze zbiorów BUWr przeprowadzono pełną konserwację 10 obiektów, oraz
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konserwację zachowawczą wszystkich starych druków i inkunabułów kierowanych do
digitalizacji. W trakcie doboru obiektów pod kątem realizacji projektu kontynuowano
działania związane z identyfikacją średniowiecznych opraw inkunabułów. Efektem tych
prac było ustalenie stanu opraw dla 10 inkunabułów. Do całości prac wykonanych w
Pracowni należy doliczyć koszt zużytych materiałów w wysokości 2 477 PLN oraz koszt
błon

fotograficznych

i

koszt

wywołania

konserwatorskiej w wysokości 655 PLN.

zdjęć

do

fotograficznej

dokumentacji

Dokonano także zakupów materiałów

niezbędnych w pracach konserwatorskich na łączną kwotę 2 722 PLN.
XVI. Komputeryzacja
W roku sprawozdawczym Biblioteka Uniwersytecka otrzymała z Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego dotację na rozbudowę infrastruktury LAN2015. Uczelnia z
wnioskowanych środków w kwocie 530 680 PLN otrzymała dotację w wysokości 300 000
PLN. Biblioteka otrzymała z tej kwoty

60 000 PLN.

W wyniku przeprowadzonego

postępowania ofertowego zakupiono urządzenia sieciowe, które zostały zamontowane w
pomieszczeniach krosowniczych nowego budynku i wpłyną na zwiększenie wydajności
sieci internetowej.
W roku 2015 wydatkowano następujące środki finansowe na zakup sprzętu, naprawy i
materiały eksploatacyjne:
Nazwa

Ilość

Urządzenia sieciowe do nowego gmachu Biblioteki
7
Terminale, komputery, monitory, oprogramowania
dla niedowidzących i in. Akcesoria na wyposażenie
Biblioteki Austriackiej w nowym gmachu BUWr
Komputery, laptopy, tablety
83
Drukarki termotransferowe
2
Inne urządzenia i akcesoria (klawiatury, myszki,
7
pamięci, drobny sprzęt sieciowy, czytniki, narzędzia
do serwisowania sprzętu)
Naprawa komputerów, serwerów, drukarek (w tym
zakup elementów na wymianę)
Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, etykiety,
taśmy)
RAZEM
99

Wartość w
PLN
86 445, 47
20 000
47 806, 29
3 926, 92
18 062, 75
1 227, 10
19 596, 30
197 064, 83

W 2015 r. do nowego budynku Biblioteki przeprowadzono Bibliotekę Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego oraz Bibliotekę Austriacką. Sfinalizowano również umowę
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na wynajęcie sal konferencyjnych na potrzeby wykładów Instytutu Dziennikarstwa i
Komunikacji Społecznej. Wymagało to rozbudowy infrastruktury sieciowej celem
zapewnienia nowozagospodarowanym pomieszczeniom połączenia z Internetem.
Na koniec roku 2015 na stanie Biblioteki znajdowało się 1 260 pozycji inwentarzowych,
w tym 200 zestawów komputerowych (43 - na Szajnochy, 54 - Na Piasku, 103 – na
Joliot-Curie ) , 65 drukarek biurowych (10 - na Szajnochy, 20 - Na Piasku, 35 – na JoliotCurie) oraz 21 drukarek specjalnych (termotransferowych i do druku rewersów).
W roku sprawozdawczym w Bibliotece działały serwery świadczące usługi w zakresie:
dostępu do systemu bibliotecznego VIRTUA, WWW, Biblioteki Cyfrowej w systemie
dLibra, poczty elektronicznej, DNS, proxy - umożliwiający korzystanie pracownikom UWr z
płatnych

serwisów

licencjonowanych

elektronicznych

zasobów

informacyjnych

subskrybowanych przez Bibliotekę, Vectors iPortal (Chameleon) wraz z systemem
zapisów online, dostępu do plików z bazami danych zbiorów specjalnych i Bazą Publikacji
Pracowników UWr, domeny Windows, terminali (między innymi dostarcza 20 klientów
VIRTUI do Instytutu Informacji i Bibliotekoznawstwa), dostępu do danych na macierzach
dyskowych, dostępu do nowego systemu obsługi Bazy Publikacji o UWr (system Expertus)
oraz dostępu do baz tworzonych w wyniku realizacji projektów (Portal Dziedzictwo
kulturowe w badaniach BUWr).
W 2015 r. zakupiono następujące oprogramowanie (z pominięciem wydatków na
VIRTUę):
Nazwa

Kwota
brutto PLN
i 12 514, 43

Programy graficzne dla Pracowni Reprografii
Digitalizacji
Eset NOD32 – licencje programu antywirusowego
Adobe Acrobat (do tworzenia plików PDF)
Program „Przegląd i kontrola budynku CD”
Platforma udostępnienia efektów digitalizacji projektu:
Piastowskie kolekcje ze zbiorów BUWr

3 321
1 791,13
626, 26
9 795

Na utrzymanie systemu VIRTUA (VIRTUA – maintenance) wydatkowano kwotę 142 035
PLN (z tego 62 140 PLN w BU a 79 895 PLN w partycypujących w pokryciu kosztów
jednostkach organizacyjnych UWr). Ponadto, w roku 2015 nie dokonano aktualizacji
systemu VIRTUA do najnowszej wersji. Aktualnie jest użytkowana wersja 2013.2.5.
Nowsze wersje nie obsługują już systemu Vectors iPortal. Wymagają zakupienia programu
Chamo.
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W 2015 r. zainstalowano Klienta w bibliotekach specjalistycznych na 95 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
2
Archeologia
1
Filologia Polska
10
Informatyka/Matematyka
8
Geografia
3
Filologia Angielska
2
Filologia Słowiańska
2
RAZEM
95
W roku sprawozdawczym z możliwości zapisów online do Biblioteki Uniwersyteckiej i
bibliotek specjalistycznych skorzystało 6 709 osób (w 2014 r. – 6 343).
Poprzez Vectors iPortal złożono 119 562 (117 198)

zamówień; do wypożyczalni –

105 979 (105 755), do czytelni głównej – 6 047 (8 606), do czytelń w nowym budynku BU
– 6 598 (1 861), w zbiorach specjalnych – 938 (976). Poprzez katalogi zdigitalizowane
złożono 7 161 (2 866) rewersów, w tym: 1 327 (1 054) – poprzez katalog alfabetyczny
wydawnictw zwartych, 1 318 (599) – poprzez katalog czasopism, 4 516 (1 213) – poprzez
katalogi kolekcji śląsko-łużyckiej.
Z innych prac związanych z komputeryzacją należy wymienić:
● Wdrożenie nowego systemu Office365 firmy Microsoft w Uniwersytecie
Wrocławskim (i w jednostkach Uczelni). Wdrożenie uregulowane odpowiednimi
zarządzeniami Rektora UWr objęło przede wszystkim nowy system obsługi poczty
elektronicznej, a także wirtualny dysk, programy biurowe, kalendarz i inne
narzędzia. W związku z pracami wdrożeniowymi w Bibliotece Uniwersyteckiej:
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- przygotowano do dystrybucji danych logowania użytkowników Office365 w
BUWr otrzymane z Działu Usług Informatycznych UWr,
- zajęto się dystrybucją loginów i haseł do kont imiennych usługi Office365 rozwiązywano indywidualne problemy z imiennymi kontami Office365,
- wnioskowano o założenie kont dla Biblioteki jako Jednostki i jej Komórek
organizacyjnych w systemie Office365,
- połączono indywidualnie konta pocztowe ( stare z nowymi),
- przygotowano i przeprowadzono szkolenia z podstaw obsługi poczty
elektronicznej Outlook w pakiecie Office365 dla pracowników BU i bibliotek
specjalistycznych,
●

W

roku

sprawozdawczym

prowadzono

konsultacje,

testowano

serwis

udostepniający książki elektroniczne – Ebook Library (EBL).
● Analizowano potrzeby w zakresie kopii bezpieczeństwa danych Biblioteki –
negocjacje z firmą Data TechnoPark.
● Rozwiązywano problemy z dostępem do programu USOS.
● Współpracowano z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji UWr w zakresie
nadawania uprawnień osobom pracującym przy przetwarzaniu danych osobowych.
● Dokonywano wydruku kodów kreskowych dla sekcji technicznej BU i dla bibliotek
specjalistycznych UWr.
● Sprawowano opiekę nad katalogiem komputerowym BU.
● Wykonano prace związane z Systemem Kontroli Dostępu:
- tworzono nowe konta, konfigurowano uprawnienia i wydawano karty
dostępu,
- modyfikowano uprawnienia pracowników w systemie kontroli dostępu,
- modyfikowano harmonogram w uprawnieniach systemu kontroli dostępu.
● W odniesieniu do sal audiowizualnych w nowym gmachu:
- obsługiwano sale podczas szkoleń, prezentacji itp.
- prezentowano funkcjonalność sali konferencyjnej, w związku z możliwością
jej wynajęcia,
-

szkolono

pracowników

Instytutu

konferencyjnych.
● Obsługa Bibliotek Specjalistycznych.

Dziennikarstwa

z

obsługi

sal
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W obrębie Bazy Publikacji Pracowników i Doktorantów UWr przeprowadzono
następujące prace:
● Przystosowanie bazy publikacji do eksportu danych do Polskiej Bibliografii
Naukowej (PBN):
- modyfikacja struktury bazy i obsługa nowych pól wprowadzonych dla
potrzeb bazy PBN,
- opracowanie funkcji do automatycznego generowania plików w formacie
XML z możliwością wyboru rekordów do eksportu,
- opracowanie ekranów pomocniczych do wersyfikacji danych według typu
dokumentów – dla artykułów, rozdziałów, książek, dokumentów elektronicznych
oraz materiałów konferencyjnych,
● Systematyczna aktualizacja i melioracja bazy publikacji pracowników i
doktorantów UWr.
● Analizowanie współpracy z systemami POL-on i PBN.
W zakresie OCR katalogów zdigitalizowanych przeprowadzono następujące prace:
●

Zakończono

OCR

katalogu

alfabetycznego

BU.

Aktualnie

trwa

OCR

uzupełniający ze względu na zmiany, które wprowadzono do katalogu.
● Wykonano OCR katalogu alfabetycznego OZM oraz systematycznego OZM.
● Wykonano OCR katalogu alfabetycznego GSL (30 skrzynek ze 145).
W odniesieniu do Inwentarza Zbiorów Zdigitalizowanych (IZZ) wykonano:
● konsultacje ws. rekordów i zmian w procedurach,
● aktualizację ws. dokumentacji IZZ,
● szkolenie z obsługi IZZ pracowników OSD,
● konsultacje ws. dołączenia Archiwum UWr do IZZ,
● usuwanie problemów z IZZ,
● zmiany w strukturze IZZ (rekordy klocków, mechanizm tworzenia rekordów
podrzędnych na podstawie sygnatury klocka, powiązania z IIP, automatyczne
zliczanie plików na macierzach, tworzenie listy różnic sygnatur).
W odniesieniu do Inwentarza Oddziału Zbiorów Muzycznych (IZM) wykonano:
● konsultacje ws. zmian w IZM,
● dokonanie zmian w IZM (usuwanie problemów z synchronizacją, filtru
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użytkowników, listy, poprawa wadliwego zapisu powiązań),
● przygotowanie wykazu zdublowanych sygnatur OZM z pliku importu Virtui.
W odniesieniu do Bazy „Gromadzenie”przeprowadzono następujące prace:
● aktualizacja bazy „Gromadzenie”,
● konsultacje ws. raportów z OG,
● dodawanie nowych użytkowników,
● zmiany w bazie (statystyki),
● usuwanie błędnych rekordów.
W odniesieniu do Bazy Polskich Norm wykonano:
● Ładowanie i indeksowanie brakujących norm za 2014 r. oraz okresowe ładowanie
norm wydanych w 2015 r.
W odniesieniu do Multiwyszukiwarki Summon/Proquest wykonano:
● generowanie na bieżąco plików aktualizacyjnych z VIRTUi do multiwyszukiwarki
Summon i kontrolę poprawności aktualizacji w Summonie,
● zmiany w konfiguracji multiwyszukiwarki Summon.
Statystyka wykorzystania multiwyszukiwarki Summon.
rok
wizyty
wyszukiwania
rok
wizyty
wyszukiwania

2014
25 085
101 154
2015
25 808
114 114

XVII. Uwagi końcowe
W roku sprawozdawczym udało się utrzymać wysokie wskaźniki realizacji zaplanowanych
prac oraz dodatkowo sprawnie zrealizować duży projekt Piastowskie kolekcje w zbiorach
BUWr. Digitalizacja i udostępnienie, a także przygotować obszerną e-publikację
jubileuszową Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece
Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Stan na rok 2015, pod red. G. Piotrowicz.
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Poza tym rok 2015 był okresem kontynuacji wcześniej wytyczonych kierunków rozwoju
Biblioteki Uniwersyteckiej, dotyczących:


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



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



prowadzenia

planowej

ochrony

i

zabezpieczania

cennych

zbiorów

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


włączania w planowe działania realizowanych projektów, które zwiększają
ilość

opracowanych

i

zabezpieczonych

zbiorów

oraz

umożliwiają

doposażenie Biblioteki w cenny sprzęt komputerowy i fotooptyczny;


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



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

Ten kierunek rozwoju będzie utrzymywany i kontynuowany także w przyszłości.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH
ZA ROK 2015
I. Uwagi wstępne
W roku sprawozdawczym w uczelnianym systemie biblioteczno-informacyjnym
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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
Od lipca 2015 roku Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego mieści się w
budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. F. Joliot-Curie 12. W trakcie
przeprowadzki do nowej siedziby jest Biblioteka Austriacka.
III. Kadry
W roku sprawozdawczym w bibliotekach istniało 116 pełnych etatów i trzy ½ etatu
(w 2014 r. 118 etatów i trzy ½ etatu). Przez Bibliotekę Uniwersytecką opłacane były
etaty Biblioteki Austriackiej, Centrum Brytyjskiego i jeden w Bibliotece Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego.
Kierownicy

wielu

bibliotek

zgłaszają

potrzebę

zwiększenia

ilości

etatów.

Spowodowane jest to koniecznością wydłużania czasu udostępniania zbiorów,
poszerzania działalności biblioteczno - bibliograficznej, samodzielnego opracowania
komputerowego zbiorów, przeprowadzania kontroli materiałów bibliotecznych
w ustawowym terminie. 8 bibliotek prowadzi działalność z jednoosobową obsadą.
Bez etatów bibliotecznych pozostają 2 biblioteki. Biblioteka Zakładu Klimatologii i
Ochrony Atmosfery Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego oraz Muzeum
Przyrodniczego

są

prowadzone

przez

pracowników

naukowo-technicznych.

Biblioteka Ogrodu Botanicznego zatrudnia bibliotekarza na pracach zleconych,
Bibliotekę

Instytutu

Astronomicznego

prowadzi

emerytowany

pracownik,

a

Biblioteka Instytutu Konfucjusza zatrudnia pracownika na pół etatu.
Wyższe wykształcenie w bibliotekach specjalistycznych posiada większość
pracowników.

Wielu

pracowników

ma

ukończone

studia

podyplomowe

bibliotekarskie. Wśród zatrudnionych jest 9 bibliotekarzy dyplomowanych i 7
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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 2014 r. - zwiększyła się kwota wydatkowana na usługi online,
meble, zakup programów i sprzętu komputerowego oraz na

zakup kart

katalogowych, ekslibrisów, kodów kreskowych, materiałów biurowych i materiałów
do kserowania. Natomiast zmniejszyła się suma wydanych pieniędzy na zakup
wydawnictw zwartych, ciągłych, zbiorów specjalnych, oprawę.
Na potrzeby bibliotek w roku sprawozdawczym wydano następujące kwoty:
Wydatki [w zł]

Wydatki [w zł]

2014 r.

2015 r.

wydawnictwa zwarte

840 359

833 171

mniej o 7 188

wydawnictwa ciągłe

492 076

419 738

mniej o 72 338

zbiory specjalne

3 454

3 326

mniej o 128

usługi online*

698 234

783 353

więcej o 85 119

oprawa

76 662

60 560

mniej o 16 102

inne **

62.207

62.588

więcej o 381

komputery, programy

59.149

150.390

więcej o 91 241

meble

3.819

9.170

więcej o 5 351

Rodzaj wydatków

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.

Większość bibliotek sygnalizuje posiadanie zbyt małych funduszy na swoją
działalność i powiększanie zbiorów. Niewystarczające limity zakupów, w stosunku
do zapotrzebowania.
V. Stan zbiorów
Księgozbiór opracowany w bibliotekach w 2015 r. liczył 1 654 516 jednostek
inwentarzowych, w tym: wydawnictwa zwarte 1 207 806 wol., wydawnictwa ciągłe
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15 429 tytułów (381 911 wol.), zbiory specjalne 64 799 jednostek inwentarzowych.
W porównaniu z rokiem 2014 do bibliotek wpłynęło mniej dzieł i woluminów
wydawnictw zwartych, wydawnictw ciągłych oraz 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.
15 620 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 (7 200 wol. czasopism).
W 2015 roku księgozbiór Biblioteki Wydziału Prawa przekroczył 225 tys. jedn.
inwentarzowych, w Bibliotece Instytutu Historycznego 148 tys., w Bibliotece
Instytutu Filologii Polskiej 138 tys. i w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych
przekroczył 122 tys. jedn. inwentarzowych.
W czterech 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.
Łącznie w bibliotekach specjalistycznych - wymiana krajowa i zagraniczna,
egzemplarz obowiązkowy, dary krajowe i zagraniczne – liczyły 6 789 wol.
wydawnictw zwartych i 1 990 wol. wydawnictw ciągłych (2014 odpowiednio 6 697
wol. wyd. zwartych i 1 941 wol. wyd. ciągłych).
Księgozbiór pochodzący z kupna liczył 9 297 wol. wydawnictw zwartych i 2 173
wol. wydawnictw ciągłych (odpowiednio w 2014 r. 9 484 wol. wydawnictw zwartych i
2 376 wol. wydawnictw ciągłych).
Do zbiorów specjalnych przybyło 517 jednostek inwentarzowych. Są to: zbiory
kartograficzne, mikroformy, materiały audiowizualne, dokumenty elektroniczne,
publikacje i raporty obserwatoriów, kserokopie, prace magisterskie i doktorskie.
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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 2 271 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 i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze. W Repozytorium swoje
publikacje umieściły: Wydział Prawa (722), Nauk Społecznych (72), Nauk
Historycznych i Pedagogicznych (53), Nauk Biologicznych (6) Filologicznych (2),
Biotechnologii (1) i Centrum Studiów Niemieckich (13).
VII. Opracowanie.
Biblioteka Uniwersytecka opracowała centralnie wydawnictwa zwarte (bieżące
nabytki) w 2015 r. dla 22 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.
Siedem Bibliotek: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Chemii,
Wydziału Matematyki i Informatyki, Instytutu Pedagogiki, Instytutu Filologii
Angielskiej, Filologii Polskiej oraz Filologii Słowiańskiej w szerokim zakresie
współuczestniczą w tworzeniu katalogu komputerowego w systemie VIRTUA –
samodzielnie tworzą rekordy kartoteki haseł wzorcowych, bibliograficzne, zasobu i
rekordy egzemplarza. Cztery biblioteki opracowują swoje zbiory przedmiotowo:
Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Chemii, Wydziału Matematyki i
Informatyki, Instytutu Pedagogiki. Wspólnie opracowały przedmiotowo 1.381 dzieł
w 1.402 wol. Poza centralnym opracowaniem pozostaje Biblioteka Instytutu
Astronomii i Instytutu Historycznego (pracownik tej Biblioteki przeszedł szkolenie i w
2016 r. planowane jest samodzielne opracowanie komputerowe zbiorów przez tę
Bibliotekę) oraz 3 biblioteki posiadające inne oprogramowanie do komputerowego
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opracowania księgozbioru (Centrum Brytyjskie - ALICE, CSNiE im. W. Brandta –
Koha, Biblioteka im. J. Czekanowskiego PTL – MAK).
Opracowanie tradycyjne w bibliotekach specjalistycznych

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

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

Opracowanie tradycyjne
wydaw.
ciągłe
wol.
0
59
0
16
0
147
0
0
1495
272*
380
99
554
296
0
0
702
30
31
23
241
19*
0
0
278
521
2236
524
0
290
0
0*
485
17*
283
222
0
43
281
82
0
0
0
83
182
167
0
15
1
42
0
50
0
12
1505
300*
2139
624*
120
127
0
0
0
2
190
10
300
120
1
0
11 404
2 980

wydaw.
zwarte
wol.

zb. specj.
jedn.
7
3
0
0
0
1
8
0
14
5
5
0
2
27
67
0
0
0
0
42
0
0
156
0
0
0
0
0
32
0
37
0
0
0
0
406

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

Nieopracowane zbiory zabezpieczone liczą łącznie 2 720 wol. wydawnictw
zwartych, 2 096 wol. czasopism i kilka tys. odbitek.
Nieopracowane dary – 6 635 wol. wydawnictw zwartych.
Nieopracowane zbiory specjalne – 3 312 jedn. inwentarzowych.
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Komputerowe opracowanie zbiorów w przypadku bibliotek objętych centralnym
opracowaniem odbywa się w Bibliotece Uniwersyteckiej. Z roku na rok rozszerza
się

współpraca

i

współudział

bibliotek

w

zakresie

tworzenia

katalogu

komputerowego w systemie VIRTUA. W roku sprawozdawczym na szeroką skalę
Biblioteka

Uniwersytecka

kontynuuje

szkolenie

pracowników

bibliotek

specjalistycznych w opracowaniu komputerowym.
Według innego systemu komputerowego opracowywały swoje zbiory: Centrum
Brytyjskie w systemie ALICE, Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i
Europejskich w systemie Koha, Biblioteka im. Czekanowskiego PTL w systemie
MAK.
Bibliotekarze

z

bibliotek

specjalistycznych

bardzo

cenią

sobie

centralne

opracowanie zbiorów przez Bibliotekę Uniwersytecką i zdają sobie sprawę z tego,
jak bardzo odciąża je ono przy wykonywaniu codziennych prac bibliotecznych.
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.
W Bibliotece Uniwersyteckiej znajduje się kartkowy Katalog Centralny Bibliotek
Specjalistycznych. Katalog uzupełniany jest przez biblioteki specjalistyczne kartami
nowych

nabytków

opracowywanych

we

własnym

zakresie

lub

kartami

przekatalogowywanych księgozbiorów.
Biblioteki, które same opracowują księgozbiory - przekazały do Katalogu
Centralnego 995 kart wydawnictw zwartych i 484 karty do katalogu czasopism. Do
katalogów własnych biblioteki włączyły łącznie 28.242 karty.
IX. Udostępnianie
Zakłócenia w udostępnianiu spowodowane były przeprowadzkami, remontami
bibliotek,

pracami

skontrowymi,

zmniejszonym

stanem

obsady,

absencją

pracowników. Liczba godzin otwarcia czytelń w bibliotekach wynosiła 1 402 w
tygodniu, a w wypożyczalniach - 1 256 godzin.
Z uwagi na potrzeby czytelników, zwłaszcza zaocznych, coraz więcej bibliotek ma
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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 171 148 (w 2014 r. 193 332)
Udostępniono w nich 437 318 jedn.inwentarzowych (w 2014 r. 526 014 jedn. inw.).
Księgozbiory podręczne w bibliotekach liczyły łącznie 89 992 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 1 301 miejsc (w 2014 r. 1 297 miejsc).
Kilka bibliotek nie posiada oddzielnych pomieszczeń na czytelnie. Księgozbiór
udostępnia się w pokojach asystentów lub salach wykładowych (np. w Bibliotekach:
Filologii Klasycznej, Etnologii, Astronomii).
W wypożyczalniach zarejestrowano czytelników 49 720 (w 2014 r. – 50 020).
W Bibliotece Wydziału Prawa, Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Społecznych,
Wydziału Matematyki i Informatyki, Instytutu Pedagogiki, Instytutu Psychologii,
Instytutu Historycznego, Filologii Polskiej i Informacji Naukowej funkcjonuje
komputerowe wypożyczanie wydawnictw zwartych. Inne biblioteki przygotowują się
do komputerowego udostępniania. Wypożyczono na zewnątrz 153 189 jednostek
inwentarzowych (w 2014 r. – 156 785).
Biblioteki prowadzą również wypożyczenia międzybiblioteczne.
Do bibliotek krajowych wypożyczono 2 013 wol. w tym przez BU 225 wol. Do
bibliotek zagranicznych 19 wol. w tym przez BU 19 wol. Z bibliotek krajowych
wypożyczono 975 wol. w tym przez BU 2 wol. W 2015 r. nie wypożyczano żadnych
zbiorów z bibliotek zagranicznych.
Dzięki możliwości samodzielnego prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych
przez biblioteki specjalistyczne i dzięki elektronicznemu formularzowi wypożyczeń
międzybibliotecznych do bibliotek krajowych i zagranicznych znacznie skrócił się
czas oczekiwania czytelnika na zamówione materiały.
Liczba zamówień do czytelń wynosiła 471 725, do wypożyczalni – 207 894. W
wielu bibliotekach liczba zamówień jest równa udostępnionym jednostkom
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inwentarzowym, z uwagi na specyficzny sposób zamawiania książek przez
czytelników w bibliotekach specjalistycznych. Najczęściej są to zamówienia ustne
lub na kartkach. Rewers wypełnia się po otrzymaniu książki.
Odnotować należy spadek odwiedzin w czytelniach i liczby udostępnionych w nich
jednostek inwentarzowych oraz zmniejszenie się liczby książek wypożyczonych na
zewnątrz. Zmiany spowodowane są zbyt małą liczbą podręczników, masowym
kopiowaniem materiałów bibliotecznych na kserografach, aparatami cyfrowymi,
zamykaniem bibliotek na czas: kontroli księgozbioru, remontu, przeprowadzki oraz
zmniejszoną obsadą personalną (co pociągało za sobą skracanie godzin
udostępniania),

ograniczeniem wypożyczeń

tylko

do czytelników własnego

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

www.bu.uni.wroc.pl

łatwo

doprowadza

do każdej biblioteki

specjalistycznej.
X. Działalność informacyjna.
W

roku

sprawozdawczym

biblioteki

udzielały

informacji

biblioteczno

–

bibliograficznych: 3 128 pisemnych krajowych i 25 zagranicznych.
Pracownicy bibliotek pomagali czytelnikom przy poszukiwaniach bibliograficznych,
informowali o aktualnie dostępnych bazach danych, a także o sposobach
korzystania z nowych baz dostępnych w Internecie. Biblioteki nadsyłają informacje,
a zwłaszcza uzupełniają wykazy czasopism, które znajdują się na stronie WWW
Biblioteki

Uniwersyteckiej

i w komputerowym

Katalogu

Czasopism

Bibliotek

Specjalistycznych.
Kilkanaście bibliotek jest dodatkowo uwidocznionych na stronie WWW przy
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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 BU w wypełnianiu formularzy wpisowych online do Bazy
Publikacji Pracowników i Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. Łącznie
biblioteki wprowadziły do Bazy 4 557 opisów publikacji przez formularze online.
XI. Komputeryzacja
Ogółem w bibliotekach jest 375 komputerów, w tym z dostępem do Internetu: dla
pracowników – 166, a dla czytelników – 210.
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 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 2015 r. przeprowadziła 1 biblioteka: Instytutu
Filologii Romańskiej. Łącznie stwierdzono 22 wol. braków bezwzględnych.
Niektóre biblioteki nie przeprowadziły planowanej inwentaryzacji z powodu:
remontów, przemieszczania księgozbiorów, przeprowadzanych selekcji, zmian
personalnych i absencji chorobowej pracowników.
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Selekcje księgozbiorów biblioteki przeprowadzają ze względu na brak miejsca na
nowe nabytki, przemieszczanie księgozbiorów do innych obiektów. Selekcje
obejmują materiały zaczytane, nieaktualne i nieprzydatne w procesie naukowodydaktycznym w danej jednostce organizacyjnej.
W 2015 r. 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

13

bibliotek.

Łącznie

wyselekcjonowano 12 599 wol. wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów
specjalnych. Wielką selekcję księgozbioru przeprowadzały Biblioteki: Filologii
Romańskiej, Angielskiej, Pedagogiki, Nauk Biologicznych, Nauk Społecznych
i Prawa.
XIII. Oprawa i konserwacja zbiorów
Potrzeby bibliotek w tym zakresie są bardzo duże, lecz koszta oprawy
niejednokrotnie przekraczają wartość książki i możliwości płatnicze bibliotek. Na zły
stan księgozbiorów wpływają m.in. niesprzyjające warunki ich przechowywania,
przegrzane lub zawilgocone pomieszczenia.
Szeroko stosowane kserowanie powoduje również niszczenie książek.
Księgozbiory odkurzane są sporadycznie, najczęściej przez bibliotekarzy, w miarę
możliwości czasowych. Niektóre prace konserwatorskie biblioteki wykonują we
własnym zakresie. W roku sprawozdawczym na oprawę księgozbiorów 12 bibliotek
wydało łącznie 60 560 PLN, mniej o 16 102 PLN w stosunku do roku 2014.
XIV. Lokale, remonty, przeprowadzki
Łączna powierzchnia użytkowa w bibliotekach wynosiła 11 547 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.
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Często niezadowalające są warunki pracy bibliotekarzy, stanowiska pracy wielu z
nich mieszczą się w magazynach i brak jest pomieszczeń socjalnych.
XV. Wyposażenie techniczne
W 2015 r. zwiększyła się liczba komputerów, kserografów, czytników w bibliotekach
w stosunku do 2014 roku.
XVI. Szkolenie, praktyki i podnoszenie kwalifikacji
W Bibliotece Uniwersyteckiej pracownicy bibliotek specjalistycznych biorą udział w
szkoleniach specjalistycznych. W 2015 r. przeszkolono pracowników z tworzenia
i uzupełniania Repozytorium, z wprowadzania obiektów do Biblioteki Cyfrowej,
elektronicznych baz danych, w tym z bazy książek elektronicznych EBL.
Bibliotekarze chętnie uczestniczyli ze szkoleń internetowych na platformie Webex z
baz Web of Science.
Sześcioro pracowników Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej szkoliło się w Oddziale
Udostępniania w związku ze zmianami w module udostępniania. W 2015 r. 3 osoby
zostały przeszkolone z zakresu tworzenia rekordu egzemplarza, a 1 - z opisu
bibliograficznego i

rekordu

khw.

8 pracowników

bibliotek specjalistycznych

otrzymało prawo do kopiowania rekordów bibliograficznych dla druków zwartych.
Pracownik Biblioteki Instytutu Psychologii odbył szkolenie w zakresie modyfikacji
rekordu zasobu dla wydawnictw ciągłych, a pracownik Biblioteki Wydziału Chemii
uzyskał prawo do wprowadzania danych dla wydawnictw ciągłych w katalogu
centralnym. Jedna osoba szkoliła się w Oddziale Informacji Naukowej z
wyszukiwania w katalogu online.
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.
XVII. Działalność dydaktyczna i naukowa
Pracownicy bibliotek aktywnie uczestniczyli w szkoleniu studentów I roku,
prowadząc ćwiczenia i wykłady z przysposobienia bibliotecznego. Przeszkolili 7 665
studentów w 213 grupach, poświęcając na szkolenie 271 godzin. Szkolenie
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prowadziło

47

osób.

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 i usług Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych. Część
bibliotek przeprowadza szkolenie również dla tych studentów.
W 2015 r. 6 Bibliotek: Informacji Naukowej, Niderlandystyczna, Kulturoznawstwa,
Prawa, Austriacka i PTL - przyjęło na praktyki specjalistyczne 16 studentów.
XVIII. Publikacje, współpraca z innymi instytucjami, wystawy, konferencje
Publikacje.
W 2015 r. zostało wydanych 19 publikacji pracowników bibliotek specjalistycznych a
16 złożono do druku.
Wykaz publikacji zawarty w niniejszym sprawozdaniu prezentuje łącznie wszystkie
publikacje

pracowników

Biblioteki

Uniwersyteckiej

i

pracowników

bibliotek

specjalistycznych.
Współpraca
Uniwersytecką

z
i

innymi

instytucjami.

bibliotekami

sieci,

Oprócz

biblioteki

współpracy

specjalistyczne

z

Biblioteką

współpracują

z instytucjami pokrewnymi do ich działalności: uczelniami, instytutami naukowymi,
wydawnictwami, muzeami, stowarzyszeniami, redakcjami, bibliotekami publicznymi
zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2015 r. współpraca dotyczyła: zakupów
książek,

prenumeraty

czasopism,

wymiany

publikacji,

wypożyczeń

międzybibliotecznych, udzielania informacji bibliograficznych, praktyk studenckich
dla słuchaczy innych szkół.
Wystawy.
W związku z obchodami 70-lecia polskiego środowiska akademickiego we
Wrocławiu bibliotekarze z bibliotek specjalistycznych przygotowali wiele ciekawych
wystaw o historii i pracownikach Uniwersytetu Wrocławskiego.
Tradycją w wielu bibliotekach są również wystawy nowości organizowane przez
wydawców.
Każdego

roku

bibliotekarze

Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

chętnie

uczestniczą

w

przygotowaniach

do
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Do niniejszego sprawozdania dołączono:
1. Wykaz publikacji pracowników bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego za
rok 2015.
2. Zestawienie wystaw organizowanych lub współorganizowanych przez
Bibliotekę Uniwersytecką w 2015 r.
3. Wykaz

konferencji,

seminariów

i

narad,

w

których

uczestniczyli

66

pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w 2015 r.
4. Zestawienia tabelaryczne dotyczące bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego
w 2015 r.:
-

dochodów i wydatków,

-

gromadzenia,

-

opracowania,

-

udostępniania zbiorów,

-

działalności bibliotek specjalistycznych.

5. Streszczenia sprawozdań bibliotek specjalistycznych.

Wykaz publikacji pracowników bibliotek
Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2015
Publikacje naukowe pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliiotek
specjalistycznych UWr
Rok 2015
Prace redakcyjne, redakcje tomu
Bińkowska Iwona, Codogni-Łańcucka Diana
Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie :
praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka
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Uniwersytecka we Wrocławiu. 2015. - 228 s. : il. - (Imago Silesiae, Imago Europae / red. serii Grażyna
Piotrowicz i Ewa Pitak ; t. 4). - Streszcz. przy niektórych tekstach w jęz. ang., niem. i czes. - Recenzent :
prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak - Książka promuje wyniki projektu Piastowskie kolekcje ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. digitalizacja i udostępnienie realizowanego w Bibliotece
Uniwersyteckiej we Wrocławiu w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 6 - Ochrona i cyfryzacja
dziedzictwa kulturowego
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Czernianin Wiktor (B.Inst. Psychologii)
Przegląd Biblioterapeutyczny / red. merytoryczny tomu Wiktor Czernianin, red. tematyczny Wita Szulc - T. 5,
nr 1 (2015).. - Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2015. - 115 [2] s. : fot., rys. - S. 7 : Od redakcji Bibliogr. po art. - Streszcz. w jęz. pol., ang. - Publikacja dostępna w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu
Wrocławskiego: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/62930. - . - Link zweryfikowany 17.06.2015. Recenzenci: Prof. dr hab. Zbigniew Andres, dr Lucyna Biały, prof. UWr dr hab. Danuta Borecka-Biernat [et
al.] - Wydane staraniem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Przegląd Biblioterapeutyczny / red. merytoryczny tomu Wiktor Czernianin, red. tematyczny Wita Szulc - T. 5,
nr 2 (2015). - Wrocław : Publishing House eBooki.com.pl, 2015. - 171 [4] s. : il., rys., tab. - S. 7-8 : Od
redakcji - Bibliogr. przy art. - Streszcz. w jęz. pol., ang. - Dostęp:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/72645. - . - Link zweryfikowano 2016.01.11. - Recenzenci: Prof.
dr hab. Zbigniew Andres, dr Lucyna Biały, prof. UWr dr hab. Danuta Borecka-Biernat [et al.] - Wydane
staraniem Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu
Wrocławskiego
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Czyrek Joanna (B.Wydziału Chemii)
Niematerialne zasoby bibliotek oraz udział bibliotekarzy w ich tworzeniu [Dokument elektroniczny] / pod red.
Joanny Czyrek i Bożeny Górnej ; Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich ; Dolnośląska Biblioteka
Pedagogiczna we Wrocławiu. - Wrocław : Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2015. - 130 s. : il., fot. - S.
9-10 : Wstęp - Bibliogr. s. przy rozdz. - Streszcz. w jęz. pol. - Dostęp online w Dolnośląskiej Bibliotece
Cyfrowej: http://www.dbc.wroc.pl/publication/34271. - . - Link zweryfikowano 12.01.2016. - Recenzent: dr
hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz - Materiały z VII Konferencji Naukowej Korporacji Bibliotekarzy
Wrocławskich, Wrocław, 20 listopad 2015 r.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Górna Bożena (B.Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Niematerialne zasoby bibliotek oraz udział bibliotekarzy w ich tworzeniu [Dokument elektroniczny] / pod red.
Joanny Czyrek i Bożeny Górnej zob. Czyrek Joanna
Piotrowicz Grażyna
Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. 358 s. : ryc., wykr. - Bibliogr. przy tekstach. - Streszcz. w jęz. ang. przy tekstach - Zasób elektroniczny
publiczny (otwarty): http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/75789. - . - Link zweryfikowany 15.02.2016. Recenzent : prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Przybytek Dariusz
Atlas historyczny Górny Śląsk w XX wieku : zbiór map edukacyjnych = Historischer Atlas Oberschlesien im
20. Jahrhundert : eine Sammlung pädagogischer Landkarten / Marcin Kordecki, Dawid Smolorz ; [red.
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kartogr.: Dariusz Przybytek, Anna Osowska ; tł. Dawid Smolorz]. - Gliwice ; Opole : Dom Współpracy
Polsko-Niemieckiej ; Katowice : Instytut Pamięci Narodowej. Oddział w Katowicach, [2015]. - 1 atlas (47,
[1] s.) : mapy kolor.. - Na s. tyt. data wyd. 2013, data wyd. ustalona z wydaw.: 2015. - Zawiera polskoniemiecko-czeski słownik nazw miejscowości występujących w atlasie s. 44-46. - Bibliogr. s. 47.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Rozdziały w książkach - opracowania problemowe
Białowąs Michał
Czasopisma elektroniczne - oferta, dostep, wykorzystanie = Offer, access, and use of electronic journals /
Michał Białowąs // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 167-182 : ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73362. - . - Link
zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent : prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Bińkowska Iwona
Nowoczesne formy opracowania i udostepniania zasobów Oddziału Zbiorów Graficznych = Modern forms of
processing and accessibility of resources in Grapjic Collection Department / Iwona Bińkowska // W:
Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we
Wrocławiu, 2015. - S. 299-304. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73372. - . - Link zweryfikowany 1.02.2016. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Bosacka Maria (B.Inst. Pedagogiki)
Rola wybranych zasobów niematerialnych w realizowaniu strategii rozwoju biblioteki na przykładzie Biblioteki
Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego / Maria Bosacka // W: Niematerialne zasoby bibliotek oraz
udział Bibliotekarzy w ich tworzeniu / pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej. - Wrocław : [Korporacja
Bibliotekarzy Wrocławskich, Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu], 2015. - S. 23-29. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol.
Dokument elektroniczny dostępny pod adresem: http://www.dbc.wroc.pl/publication/34271. - . - Link
zweryfikowano 21.01.2016.
Publikacja zawiera referaty z VII Konferencji naukowej Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich, 20.11.2015 r.
Recenzent: dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wykorzystanie podcastingu w popularyzowaniu literatury dla dzieci oraz promowaniu czytelnictwa : na
przykładzie BookTalks Quick and Simple Nancy Kean / Maria Bosacka // W: Czytelnictwo w dobie informacji
cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa / pod red. Mai Wojciechowskiej. - Warszawa :
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015. - (Propozycje i Materiały / Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich ; 90). - S. 114-119. - Bibliogr. Recenzent: dr hab. Marzena Świgoń
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Chatzipentidis Kiriakos (B.Instytutu Psychologii)
"Na początku nie było nic..." : zarys historii Biblioteki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego /
Izabela Indeka, Kiriakos Chatzipentidis zob. Indeka Izabela
Chmielarz Dorota, Łabuz Katarzyna
Dokumentowanie pracy konserwatora. Zalety i wady dokumentacji elektronicznej = Conservator's work
documentation. Advantages and disadvantages of electronic documentation / Dorota Chmielarz, Katarzyna
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Łabuz // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 335-351: ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób
elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73376. - . - Link
zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent : prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Codogni-Łańcucka Diana, Karlak Weronika, Konik Alicja
Nowe możliwości opracowania, zabezpieczania i prezentacji starych druków powstałe dzięki wykorzystaniu
najnowszych technologii komputerowyc = New possibilities of processing, preserving and presenting old
prints developed with the applicability of the latest computer technologies / Diana Codogni-Łańcucka,
Weronika KArlak, Alicja Konik // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w
Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 277-289. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i
ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73370. - . Link zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent : prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Domino Paweł, Dybała Jarosław
Baza danych Oddziału Gromadzenia Zbiorów - 10 lat doświadczeń = Ten-year experience of Collections'
Acquisition Department database / Paweł Domino, Jarosław Dybała // W: Wykorzystanie nowoczesnych
technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca
zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 8793 : ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73355. - . - Link zweryfikowany 1.02.2016. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Foremny Andrzej, Kulikowski de Nałęcz Artur, Nowak Renata
Wykorzystanie nowych technologii w pracy Oddziału Przechowywania Zbiorów (OPZ) = The use of new
technologies in the work of Book Storage Department (BSD) / Andrzej Foremny, Artur Kulikowski de Nałęcz,
Renata Nowak // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 141-154 : ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73360. - . - Link
zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent : prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Gawrońska Ewelina, Piątkowska-Chodasewicz Barbara
Bibliografia Piśmiennictwa o Uniwersytecie Wrocławskim = Bibliography of publications about the University
of Wrocław / Ewelina Gawrońska, Barbara Piątkowska-Chodasewicz // W: Wykorzystanie nowoczesnych
technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca
zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 211218 : ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73365. - . - Link zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Górska Monika, Gurazdowska Joanna, Kulig Barbara, Żołnierkiewicz Grażyna
Wpływ narzędzi elektronicznych wykorzystywanych w Oddziale Udostępniania Zbiorów BU na polepszenie
jakości obsługi użytkowników = Impact of electronic tools used in Wrocław University Library Circulation
Deprtment on the improvemment of users' service quality / Monika Górska, Joanna Gurazdowska, Barbara
Kulig, Grażyna Żołnierkiewicz // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w
Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 129-140 : ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol.
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i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73359. - . Link zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent : prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Grabarska Ewa, Humecki Mariusz, Szmyt Anna, Krzysków Monika, Czajkowska Grażyna
Wykorzystanie techniki komputerowej i nowych technologii informacyjnych do usprawnienia prac Oddziału
Wydawnictw Ciągłych = Applicability of computer technology and new information technologies to improve
Serial Department activities / Ewa Grabarska, Mariusz Humcki, Anna Szmyt, Monika Krzyśków, Grażyna
Czajkowska // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej
we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 113-128 : ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób
elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73358. - . - Link
zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent : prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Indeka Izabela (B.Instytutu Psychologii)
"Na początku nie było nic..." : zarys historii Biblioteki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego /
Izabela Indeka, Kiriakos Chatzipentidis // W: Salve lux post tenebras : historia instytucji oświatowych w
budynku dawnego gimnazjum św. Elżbiety przy ulicy Dawida we Wrocławiu / pod red. Jolanty SzablickiejŻak i Agnieszki Gryglewskiej. - Wrocław : Wydawnictwo Via Nova, 2015.- S. 159-168 : fot. - Bibliogr. Recenzent: prof. dr hab. Jolanta Kwiatek
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jabłońska Anna
Współpraca bibliotek w zakresie gromadzenia zbiorów - wymiana jako źródło wpływu materiałów
bibliotecznych : wybrane zagadnienia na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Anna
Jabłońska // W: Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej / pod red. Renaty Aleksandrowicz i
Haliny Rusińskiej-Giertych. - Wrocław : Wydawnictwo ATUT, 2015. - S. 415-425. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. - Recenzja naukowa Maria Juda, Bronisława Woźniczka-Paruzel
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jodłowski Łukasz
Wykorzystanie platformy edukacyjnej Moodle do prowadzenia zdalnych szkoleń bibliotecznych w Bibliotece
Uniwersyteckiej we Wrocławiu = Applicability of Moodle learning platform to distance library training in
Wrocław University Library / Łukasz Jodłowski // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów
cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny
Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 155-165 : ryc. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73361. - . - Link zweryfikowany 1.02.2016. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jóźwiak Monika
Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych do opracowania zbiorów i współtworzenia katalogu
centralnego NUKAT = Applicability of modern information technology tools to materials cataloging and
coproducing the central NUKAT catalog / Monika Jóźwiak // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i
mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red.
Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 73-85 : ryc. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73354. - . - Link zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kalota Tomasz
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Ewolucja procesów cyfryzacji w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu = Evolution of digitization
processes in Wrocław University Library / Tomasz Kalota // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i
mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red.
Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 249-257. - Streszcz. w
jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73368. - . - Link zweryfikowany 15.02.20161. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Karlak Weronika
Bibliotheca Ecclesiae SS. Petri et Pauli Legnicensis - od zbiorów kościelnych do biblioteki miejskiej /
Weronika Karlak // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja
i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 82-94 : il. Streszcz. w jęz. ang., czes., niem. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Karlak Weronika
Bibliotheca Piastorum Bregensis- szkolny księgozbiór dziedzictwem kulturowym śląskich Piastów / Weronika
Karlak // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i
udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 48-70 : il. Streszcz. w jęz. ang., czes.,niem. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Katarzyński Jerzy
Techniki wykorzystywane w Pracowni Reprografii i Digitalizacji na przestrzeni 65 lat jej działalności =
Techniques employed by Reprographic and Digitization Unit over a span of 65 years of its activity / Jerzy
Katarzyński // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej
we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 229-248 : ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób
elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73367. - . - Link
zweryfikowany 1.02.2016. - Recenzent : prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Łabuz Katarzyna
Stan zachowania piastowskich kolekcji w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Katarzyna
Łabuz // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i
udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław :
biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 122-138 : il. Streszcz. w jęz. ang., czes., niem. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Len Ryszard
Speculum vitae et mundi : grafika w drukach dawnej Biblioteki Gimnazjum w Brzegu i legnickiej Rudolfiny /
Ryszard Len // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i
udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 122-138 : il. Streszcz. w jęz. ang., czes., niem. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Lewińska Jadwiga (. Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier (BIUM) : formy i metody komunikacji z czytelnikami,
zaspakajanie potrzeb użytkowników / Jadwiga Lewińska // W: Książka, biblioteka, informacja : między
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podziałami a wspólnotą IV / pod red. Jolanty Dzieniakowskiej i Moniki Olczak-Kardas. - Kielce : Uniwersytet
Jana Kochanowskiego, 2015.- S. [451]-460 : tab. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: Prof. dr
hab. Danuta Adamczyk, prof. dr hab. Hanna Tadeusiewicz, prof. dr Oleg Leszczak
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr
Mirowska Elżbieta
Nowoczesne technologie wykorzystywane w pracach Sekcji Opracowania Technicznego - teraźniejszość i
przyszłość = Modern technologies in the work of Section for Technical Processing : present and future /
Elżbieta Mirowska // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 105-111 : ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73357. - . - Link
zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent : prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Neuhoff Wiesława (B. Instytutu Historii Sztuki)
Dzieje Katedry Historii Sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945-1957 / Wiesława Neuhoff // W:
Księga Pamiątkowa Jubileuszu 200-lecia utworzenia Państwowego Uniwersytetu we Wrocławiu =
Commemorative Book for the 200th Anniversary of the Establishment of the State University in Wroclav.
Tom 4 / Vol. IV : Uniwersytet Wrocławski w kulturze europejskiej XIX i XX wieku. Materiały Międzynarodowej
Konferencji Naukowej, Wrocław 4-7 października 2011 r. = Wrocław University in the European Culture of
the 19th and 20th Centuries. Papers from the International Scientific Conference, Wrocław 4-7 October 2011
/ red. Jan Harasimowicz. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015.- S. [527]-539 : il. Streszcz. w jęz. niem. Recenzenci : Irma Kozina, Joachim Bahlcke
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Olszak Rafał
Nowe rozwiązania infrastruktury informatycznej w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu = New
developments of computer services infrastructure in Wroclaw University Library / Grażyna Piotrowicz // W:
Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we
Wrocławiu, 2015. - S. 29-36 : wykr. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny
(otwarty): http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73351. - . - Link zweryfikowany 1.02.2016. Recenzent : prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Osowska Anna, Przybytek Dariusz
Georeferencyjna Aplikacja Inwentarzowo-Katalogowa Kartografików w Oddziale Zbiorów Kartograficznych
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu = Maps Georeferential Register-Catalog Application in Maps
Department of Wrocław University Library / Anna Osowska, Dariusz Przybytek // W: Wykorzystanie
nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015
: praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. S. 335-351: ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73375. - . - Link zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Osowska Anna
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w opracowaniu i digitalizacji kartografików w zbiorach Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu = Applicability of modern technologies to Wrocław University Library maps
processing and digitization / Anna Osowska // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów
cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny
Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 317-334: ryc. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
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http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73374. - . - Link zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Osowski Mirosław
Bibliotheca Rudolphina Legnicensis - renesansowa kolekcja księcia Jerzego Rudolfa / Mirosław Osowski //
W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie :
praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 71-81 : il. - Streszcz. w jęz.
ang., czes., niem. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Osowski Mirosław
Nowoczesne technologie w pracy Oddziału Zbiorów Muzycznych = Modern technologies in the work of
Music Collection Department / Mirosław Osowski // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów
cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny
Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 305-315: ryc. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73373. - . - Link zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pacholska Hanna
Wpływ zmian technologicznych na usprawnienie procesów opracowania zbiorów w Oddziale Wydawnictw
Zwartych = The impact of technological advances on resources cataloging improvement in Monographs
Department / Hanna Pacholska // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w
Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 95-104 . - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang.
- Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73356. - . - Link
zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent : prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Paluszak-Łoś Maria
Od manuskryptu do e-kodeksu. Digitalizacja w Oddziale Rękopisów = From manuscript to e-codex.
Digitalization in Manuscript Department / Maria Paluszak-Łoś // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii
i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod
red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 291-298. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73371. - . - Link zweryfikowany 1.02.2016. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Piotrowicz Grażyna
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu na tle modeli i koncepcji rozwojowych współczesnych bibliotek
akademickich = Wroclaw University Library against the background of models and developmental
conceptions of modern libraries / Grażyna Piotrowicz // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i
mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red.
Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 17-27. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/74910. - . - Link zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Piotrowicz Grażyna
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Działania organizacyjne i merytoryczne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w obszarze ochrony,
zabezpieczenia i udostępniania kolekcji historycznych / Grażyna Piotrowicz // W: Piastowskie kolekcje ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red.
Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. (Imago silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 16-32 : il. - Streszcz. w jęz. ang., czes., niem. - Recenzent : prof.
dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Piotrowicz Grażyna
Kształtowanie się modeli komunikacyjnych we współczesnych bibliotekach akademickich / Grażyna
Piotrowicz // W: Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej / pod red. Renaty Aleksandrowicz i
Haliny Rusińskiej-Giertych. - Wrocław : Wydawnictwo ATUT, 2015. - S. 401-413. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. - Recenzja naukowa Maria Juda, Bronisława Woźniczka-Paruzel
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Piotrowicz Grażyna
Wprowadzenie = Introduction / Grażyna Piotrowicz // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów
cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny
Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 11-16. - Zasób elektroniczny
publiczny (otwarty): http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73837. - . - Link zweryfikowany
15.02.2016. - Recenzent : prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pitak Ewa
Założenia i realizacja projektu Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Digitalizacja i udostępnienie / Ewa Pitak // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 9-15 : il. - Streszcz. w jęz. ang., czes., niem. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Przybytek Dariusz, Strauchold Grzegorz
Lwowska kartografia we Wrocławiu po 1945 r. i co z tego zostało? / Dariusz Przybytek, Grzegorz
Strauchold // W: Nauka w powojennym Wrocławiu 1945-2015 : w 70. rocznicę powstania polskiego
środowiska naukowego we Wrocławiu / pod red. Wojciecha Kucharskiego, Katarzyny Bock-Matuszyk,
Grzegorza Straucholda. - Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", 2015. - S. 473-480. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. - Recenzenci: prof. dr hab. Edward Czapiewski, prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Przybytek Dariusz
Piastowie legnicko-brzescy w dziejach Śląska Dariusz Przybytek // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony
Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago
silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 33-47 : il. - Streszcz. w jęz. ang., czes., niem. - Recenzent : prof. dr hab.
Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Raczyński Rafał
Autorskie aplikacje intranetowe oraz system CMS usprawniające pracę oraz procesy biblioteczne = The
Library's own intranet applications and Content Management System facilitating librarian's work and library
processes / Rafał Raczyński // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 37-56 : wykr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób
elektroniczny publiczny (otwarty): http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73352. - . - Link
zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent : prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
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(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Rossa Piotr
Wirtualny żywot wystaw bibliotecznych = Virtual life of library exhibitions / Piotr Rossa // W: Wykorzystanie
nowoczesnych technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015
: praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. S. 219-228 : ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73366. - . - Link zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Sołowiej Magdalena, Stańczak Dorota
Multiwyszukiwarka Summon i programy do zarządzania bibliografią jako przykłady wykorzystania
nowoczesnych technologii informacyjnych w BUWr = Summon MultiSearch Engine and bibliography
management programs as examples of modern Information Technologies application in Wrocław University
Library / Magdalena Sołowiej, Dorota Stańczak // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów
cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny
Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 183-197 : ryc. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73363. - . - Link zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Szala Marcin
Cyfrowe oblicza zbiorów = Digital faces of collections / Marcin Szala // W: Wykorzystanie nowoczesnych
technologii i mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca
zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 259276 : ryc. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73369. - . - Link zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Turowska Małgorzata
Książęce znaki własnościowe w kolekcjach piastowskich Brzegu i Legnicy (ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu) / Małgorzata Turowska // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 95-121 : il. - Streszcz. w jęz. ang., czes., niem. - Recenzent : prof. dr hab. Anna
Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wysokiński Krzysztof
Zdigitalizowane katalogi kartkowe w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu = Digitized card catalogs in
Wrocław University Library / Krzysztof Wysokiński // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i mediów
cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red. Grażyny
Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 57-72 : ryc. - Bibliogr. - Streszcz.
w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73353. - . - Link zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zawadzka Aleksandra
Wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych (NTI) do tworzenia i udoskonalania bazy danych
"Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego" = Applicability of modern
information technologies (MIT) to creating and improving "Bibliography of University of Wrocław employees

76
and doctoral students' database / Aleksandra Zawadzka // W: Wykorzystanie nowoczesnych technologii i
mediów cyfrowych w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu : stan na rok 2015 : praca zbiorowa / pod red.
Grażyny Piotrowicz. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - S. 199-209. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty):
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/publication/73364. - . - Link zweryfikowany 15.02.2016. - Recenzent :
prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hasła encyklopedyczne
Biały Lucyna
Agricola, Georgius. Vom Bergkwerck XII Bücher. Basel, Hieronymus Froben, Nicolaus Episcopius, 1557. 2
Sygn. 400241 Bibliotheca Piastorum Bregensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 193 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Boccaccio, Giovanni .Il Decamerone. Vinigia, Gabriele Giolito de Ferrari, 1546. 4 Sygn. 401006 Bibliotheca
Piastorum Bregensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 195 :
il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Bodin, Jean. De Magorum Daemonomania. Straßburg, Bernhard Jobin,1591. 2 Sygn. 407285 Bibliotheca
Rudolphina Legnicensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 160 :
il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Cortese, Isabella. I Secreti Della Signora Isabella Cortese. Venetia, Giovanni Bariletti, 1565. 8 Sygn. 403566
Bibliotheca Piastorum Bregensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 176 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Crato, Johannes. Consiliorum [et] Epistolarum Medicinalium [...] liber primus. Francofurti, Claude de Marne,
Johann Aubry, 1595. 8 Sygn. 402455 Bibliotheca Piastorum Bregensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red.
Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 176 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Cunitz, Maria. Urania Propitia. Bicinii Silesiorum, Maria Cunitz, Olsnae, Johann Seyffert,1650. 2 Sygn.
407042 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 197 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Herburt, Jan. Statuta Regni Poloniae. Dantisci, Balthasar Andreas; Francofurti, Gottfried Tambach, 1620. 2
Sygn. 401959 Bibliotheca Piastorum Bregensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 163 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
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(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hozjusz, Stanisław. Confession .Jngolstat, Alexander i Samuel Weyssenhorn, 1560. 2 Sygn. 40638
Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 154 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kromer, Marcin. Polonia Sive De Origine Et Rebus Gestis Polonorum. Coloniae Agrippinae, Officina
Birckamannica, 1589. 2 Sygn. 406808 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red.
Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 189 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Łaski, Jan. Co[m]mune incliti Polonie Regni privilegium. Cracouie, Jan Haller, 27 I 1506. 2 Sygn. 401097
Bibliotheca Piastorum Bregensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 164 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Machiavelli, Niccolo. Historie. Venetia, Comin da Trino, 1540. 8 ; Il Principe. Vinegia, s.n., 1538. 8 Sygn.
400957-400957,1 Bibliotheca Piastorum Bregensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 171 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Maier, Michael. Symbola Aureae Mensae. Francofurti, Anton Humm, Lucas Jennis, 1617. 4 Sygn. 402162
Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 180 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Opitz,Martin. Zwölff Psalmen Davids. Dantzig, Andrzej Hünefeld, 1636. 12 Sygn. 410453 Bibliotheca
Rudolphina Legnicensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 201 :
il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Paracelsus. Chirurgische Bcher und Schrifften. Straáburg, Lazarus Zetzner Erben, 1618. 2 Sygn. 406722
Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 181 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Rabelais, François. Pantagruel Le Navigations de Panurge La vie treshorrificque du grand Gargantua. Lyon,
Francois Juste; Pierre de Tours, 1542-1543. 16 Sygn. 400974-400974,3 Bibliotheca Piastorum Bregensis /
LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i
udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 202 : il. Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
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Rumpolt, Marx. Ein new Kochbuch Franckfort am Mayn, Johannes Saur, 1604. 4 Sygn. 407235 Bibliotheca
Rudolphina Legnicensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 172 :
il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Siebmacher, Johann. New Wappenbuch. Norimbergae, Christoph Lochner, 1605. 4 obl. Sygn. 400805
Bibliotheca Piastorum Bregensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 173 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Suevus, Sigismund. Kreuter Buch Der wolbestelten Apotheken des Heiligen Geistes. Leipzig, Zacharias
Brwald, Henning Grosse, 1587 2 Sygn. 406553 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / LB // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 157 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Urfé, Honoré d'. La Conclusion Et Derniere Partie D'Astree. Paris, Francois Pomeray, 1628. 8 Sygn. 403551
Bibliotheca Piastorum Bregensis LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 205 : il. - Lyon, Francois Juste; Pierre de Tours, 1542-1543. 16 Sygn. 400974-400974,3 Bibliotheca
Piastorum Bregensis. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wier, Johannes. De Praestigiis Daemonum. Franckfurt am Mayn, Nikolaus Basse, 1586. 2 Sygn. 407283
Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / LB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 181 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Bińkowska Iwona
Caoursin, Guillaume. Historia Von Rhodis. Straßburg, Martin Flach, 1513. 2 Sygn. 406748 Bibliotheca
Rudolphina Legnicensis / IB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. Wrocław : biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 186 :
il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Caus, Salomon de. Les Raisons Des Forces Mouvantes. Francfort, Jan Norton, 1615. 2 Sygn. 407051
Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / IB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 167 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dioscorides Pedanius, Braunschweig Hieronym. Kruterbuch. Franckfurt am Mayn, Conrad Corthoys,
Erasmus Kempfer, 1614. 2 Sygn. 406610 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / IB // W: Piastowskie kolekcje
ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red.
Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 177 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
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(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Gerard, John. The Herball Or Generall Historie of Plantes. London, John Norton, Edmund Bollifant, 1597. 2
Sygn. 406641 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / IB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 198 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Serres, Olivier de. Le Theatre D'Agriculture Et Mesnage Des Champs. Paris, Abraham Saugrain, 1605. 2
Sygn. 411701 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / IB // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 203 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Sweert, Emanuel. Florilegium [] Tractans De Variis Floribus Et Aliis Indicis Plantis. Francofurti ad Moenum,
Erasmus Kempfer, 1612. 2 Sygn. 406699 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / IB // W: Piastowskie kolekcje
ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red.
Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 204 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Codogni-Łańcucka Diana
Aguilon, Franois d'. Opticorum libri sex. Antverpiae, Officina Plantiniana, 1613. 2 Sygn. 407014 Bibliotheca
Rudolphina Legnicensis / DCL // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 194 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Albrecht V Bawarski. Bairische Lanndtßordnung 1553. Ingoldtstat, Samuel und Alexander Weißenhorn II,
1553. 4 Sygn. 400176 Bibliotheca Piastorum Bregensis / DCL // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony
Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago
Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 159 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Artickel welche in aller Dreyer Herren Stände des Königreichs Bohemb aufm Präger Schloß gehaltenen
Zusammenkunfft [...] berahtschlaget und geschlossen worden sein. In der Newen Stadt Prag, Daniel
Carolides z Karlsperka, 1619. 4 Sygn. 408614 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / DCL // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 184 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Biblia, germanice. Nürnberg, Anton Koberger, 17 II 1483. 2. Ilustracje w tekście (drzeworyty kolorowane).
Sygn. 406356. Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / DCL // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 151 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Boillot, Joseph. New Termis Buch von allerley grossen vierfüssigen Thieren zugerichtet. Strasbourg, Antoine
Bertram (?), 1604. 2 Sygn. 406249 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / DCL // W: Piastowskie kolekcje ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red.
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Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. (Imago Silesiae, Imago europae ; t. 4). - S. 166 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Boissard, Jean Jacques. Emblematum liber. Francofurti ad Moenum, Theodor de Bry, 1593. 4 Sygn. 403470
Bibliotheca Piastorum Bregensis / DCL // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 196 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Boissard, Jean Jacques. Leben und Contrafeiten der tuerckischen un[d] persischen Sultanen. Francofurti ad
Moenum, Theodor de Bry, 1596. 4 Sygn. 402321 Bibliotheca Piastorum Bregensis / DCL // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 190 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Calvo, Marco Fabio. Antiquae urbis Romae Cum Regionibus Simulachrum. Basileae, Hieronymus Froben,
Nicolaus Episcopius, 1558. 2 Sygn. 406869 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / DCL // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 186 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Clüver, Philipp. Germaniae antiquae libri tres. Lugduni Batavorum, Officina Elzeviriana, 1631. 2 Sygn.
406813 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / DCL // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 187 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Corpus iuris civilis. Göbler, Justinus Keyserlicher und des H. Reichs Rechten die Vier Bücher der Instituten
und Underweisung Keysers Justiniani. Franckfort, Christian Egenolff, 1552. 2 Sygn. 400736 Bibliotheca
Piastorum Bregensis / DCL // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 161 :
il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Crespin, Jean. Grosz Martyrbuch und Kirchen-Historien, darinnen herrliche und in Gottes Wort gegründte
glaubensbekandnussen, Gespräch und Disputationen. Hanaw, Wilhelm Antonius, 1606. 2 Sygn. 40681.
Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / DCL // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 153 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Custos, Dominicus. Atrium Heroicum Caesarum, Regum [...] imaginibus [...] illustr[atum]. Pars Augustae
Vindelicorum, Michael Manger, Johannes Praetorius, Christoph Mang, 1600-1604. 2 Sygn. 406816
Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / DCL // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej
we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 188 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
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Damhouder, Joost de. Practica, Gerichtlicher Handlungen in Bürgerlichen Sachen. Franckfurt am Mayn,
Nikolaus Basse, 1591. 2 Sygn. 406099 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis DCL // W: Piastowskie kolekcje
ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red.
Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 162 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Drexel, Jeremias. Zodiacus Christianus locupletatus Seu Signa XII. divinae Praedestinationis. Monachii,
Johannes Hertzroy, 1625. 24 Sygn. 402680 Bibliotheca Piastorum Bregensis / DCL // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - S. 153 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Errard de Bar-le-Duc, Jean. Fortificatio, Das ist: Künstliche und wolgegründte Demonstration un(d)
Erweisung, wie und welcher Gestalt gute Festungen anzuordnen, un(d) wider den Feind [...] zu verwahren.
Franckfurt am Mayn, Wolfgang Richter, 1604. 2 Sygn. 407035 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / DCL //
W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie :
praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 168 : il. - Recenzent : prof.
dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Estienne, Charles. De Dissectione Partium corporis Humani libri tres. Parisiis, Simon de Colines, 1545. 2
Sygn. 406708 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / DCL // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 178 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kreutzberger, Hans. Warhafftige und eygentliche Contrafactur und Formen der Zeümung und gebisz zu
allerley maengeln unnd undterrichtung der Pferdt. Lauingen (?), s.n., 1562. 2 Sygn. 407116 Bibliotheca
Rudolphina Legnicensis / DCL // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 170 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Oertel, Hieronymus. Ein schön nutzlich Tractetlein Darinnen Erstlichen Gründlicher bericht von den Heiligen
Gottes Engeln Ihrem Ursprung Ampt und verrichtung gegen Gott unnd dem Menschen. Nürmberg, Georg
Leopold Fuhrmann, 1609. 4 Sygn. 409198 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / DCL // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 156 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Orlers, Jan Jansz. Warhafftige Beschreibung und Eigentliche Abbildung aller Züge und Victorien [...] des [...]
Maurits von Nassau. Leyden, Jan Jansz Orlers, Henrick Lodewijcxsoon van Haestens, 1612. 2 Sygn.
406930 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / DCL // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 191 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Ovidius Naso, Publius. P. Ovidii Metamorphosis, Oder: Wunderbarliche und seltzame Beschreibung von der
Menschen, Thieren und anderer Creaturen Vernderung .Franckfurt am Mayn, Gottfried Tampach, Caspar
Rtel, 1631. 4 Sygn. 411602 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / DCL // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony
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Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago
Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 201 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Prado, Jerome; Villalpando, Juan Bautista. In Ezechielem explanationes et apparatus urbis, ac Templi
Hierosolymitani, pars 1-3. Romae, Alfonso Ciaccone, Luigi Zanetti, Carlo Vullietti, 1596-1604. 2 Sygn.
406397 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / DCL // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 192 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Titus Livius, Lucius Florus. Von Ankunfft und Ursprung des Römischen Reichs. Straszburg, Theodosius
Rihel, 1598. 2 Sygn. 401991 Bibliotheca Piastorum Bregensis / DCL // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony
Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago
Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 190 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Karlak Weronika
Heidenstein, Reinhold. Reinoldi Heidensteinii Secr: Regii, De Bello Moscovitico Commentariorum Lib: Sex.
Cracoviae, drukarnia Łazarzowa, 1584. 2 Sygn. 403355 Bibliotheca Piastorum Bregensis / WK // W:
Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie :
praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 189 : il. - Recenzent : prof.
dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Luther, Martin. Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum [Tezy] [Inc.:] Amore et studio elucidande
veritatis. Basel, Adam Petri, 1517 pl. Druk jednokartkowy Sygn. 405255 Bibliotheca Piastorum Bregensis /
WK // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i
udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 154 : il. Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Sickius, Petrus. Illustris Scholae Bregensis Constitutiones In Duas Partes Digestae, Quarum Prior Doctrinae,
Posterior Disciplinae Rationem complectitur. Vratislaviae, Johann Scharffenberg, 1581. 4o Sygn. 401197
Bibliotheca Piastorum Bregensis / WK // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 203 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kazimierczyk Elżbieta
Adrichem, Christiaan van. Theatrum Terrae Sanctae Et Biblicarum Historiarum. Coloniae Agrippinae,
Officina Birckmannica, 1593. 2 Sygn. 406755 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / EK // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 182 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Benedetti, Alessandro. Anatomice sive historia corporis humani. Kln, Eucharius Cervicornus, 1527. 8 Sygn.
411058 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / EK // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 174 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
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(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Beust, Joachim von. Tractatus De Sponsalibus Et Matrimoniis Ad Praxim Lorensem Accommodatus.
Witebergae, Zacharias Krafft, 1588. 4 Sygn. 400806 Bibliotheca Piastorum Bregensis / EK // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 160 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Brahe, Tycho. Astronomiae Instauratae Mechanica .Noribergae, Levinus Hulsius, 1602. 2 Sygn. 407038
Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / EK // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 196 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Cordus, Valerius. Dispensatorium Pharmacorum omnium, quae in usu potissimum sunt. Noribergae, Paul
Kauffmann, 1612. 2 Sygn. 406600 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / EK // W: Piastowskie kolekcje ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red.
Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 175 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Crescenzi, Pietro de. Vom Ackerbaw, Erdtwcher, und Bawlete[n]. Straáburg, Johann Knobloch jun., 1531. 2
Sygn. 407049 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / EK // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 197 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dryander, Johann. Artzenei Spiegel. Zu Franckfort am Meyn, Christian Egenolff Dziedzice, 1557. 2 Sygn.
406609 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / EK // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 177 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Erasmus Roterodamus. Institutio Principis Christiani. Apud inclytam Basileam, Johann Froben, 1516. 4
Sygn. 400586 Bibliotheca Piastorum Bregensis / EK // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 168 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Johannes de Ketham. Fasciculus medicinae. Venezia, Ioannes et Gregorius de Gregoriis, 15 X 1495. 2
Sygn. 406666 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / EK // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 179 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jonston, Jan. Historiae Naturalis de Insectis Libri III. Francofurti ad Moenum, Matthaeus Merian (Dziedzice),
1653. 2 Sygn. 406650 (tekst); 406654 (tablice) Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / EK // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 199 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
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Libaldus, Tobias. Methodus docendi pueros. Bregae Siles., Kaspar Siegfried, 1617. 8 Sygn. 412114
Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / EK // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 200 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Magnus, Olaus. Historia Delle Genti Et Della Natura Delle Cose Settentrionali .In Vinegia, Domenico Nicolini
da Sabbio, 1565. 2 Sygn. 406940 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / EK // W: Piastowskie kolekcje ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red.
Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 191 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Maurolico, Francesco. Theoremata De Lumine, Et Umbra [...] Diaphanorum Partes, Seu Libri tres. Lugduni,
Ludovicus Hurillion, 1613. 4 Sygn. 411563 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / EK // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 200 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Melanchthon, Philipp Confessio Fidei Exhibita Invictiss. Imp. Carolo V. Caesari Aug. In Comicijs Augustae.
Anno M.D.XXX. Vitebergae, Georg Rhau, 1542. 8 Sygn. 401072 Bibliotheca Piastorum Bregensis / EK // W:
Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie :
praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 155 : il. - Recenzent : prof.
dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Schwenckfeld, Caspar. Ermanung Des Misszbrauchs. Bresslaw, Kaspar Libisch, 1524 4 Sygn. 409729
Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / EK // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 157 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Śmiglecki, Marcin. Logica Martini Smiglecii [...] in duos Tomos Distribute. Jngolstadii, Elisabeth Angermaier,
1618. 4 Sygn. 411657 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / EK // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony
Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago
Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 204 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Tauler, Johann. Predig fast, fast fruchtbar zu eim recht christlichen leben. Basel, Adam Petri, 1521. 2 Sygn.
401904 Bibliotheca Piastorum Bregensis / EK // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 158 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Witelo. Peri Optikes, id est de natura, ratione, [et] proiectione radiorum visus, luminum, colorum atq[ue]
formarum, quam vulgo Perspectivam vocant, Libri X. Norimberga, Johann Petreius, 1535. 2 Sygn. 407278
Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / EK // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 205 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
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(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zwingli, Ulrich. Ußlegen und gründ der schluszreden oder Artickle[n]. Zürich, Christoph Froschauer, 1523. 4
Sygn. 409724 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis EK // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 158 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Konik Alicja
Castiglione, Baldassare. Il Cortegiano. In Lyone, Guillaume Rouill, 1550. 16o Sygn. 401227 Bibliotheca
Piastorum Bregensis / AK // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 167 :
il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Galenus, Claudius. Omnia, Quae Extant, In Latinum Sermonem Conversa. Basileae, Hieronymus Froben,
Nicolaus Episcopius, 1562. 2o Sygn. 406635 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / AK // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 178 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Len Ryszard
Agricola, Johann. Warhafftige Abcontrafactur und Bildnues aller Groshertzogen Chur und Fuersten.
Dresden, Gimel Bergen, 1587. 4 Sygn. 403464 Bibliotheca Piastorum Bregensis / RL // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 183 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Braun Georg, Hogenberg Franz. Civitates Orbis Terrarum, liber 1-6. Köln, Petrus a Brachel i in. Liber 1 1612; 2 - 1597; 3 - 1606; 4, 5 - b. m. i r.; 6 - 1617. 2 Sygn. 400681 Bibliotheca Piastorum Bregensis / RL //
W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie :
praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 185 : il. - Recenzent : prof.
dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Freitag, Adam. Architectura Militaris Nova Et Aucta Oder Newe Vermehrte Fortification. Leyden, Abraham i
Bonaventura Elzevier, 1631. 2 Sygn. 401928 Bibliotheca Piastorum Bregensis / RL // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 169 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hundt, Michael. Ein new kuenstliches Fechtbuch im Rappier, Zum Fechten und Balgen. Leipzig, Nicolaus
Nerlich, 1611. 4 Sygn. 411456 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / RL // W: Piastowskie kolekcje ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red.
Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 170 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Osowski Mirosław
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Hymnor[um] Et Threnodiarum Sanctae Crucis In Devotam Passionis Iesu Christi Dei Et Hominis
Commemorationem Fasciculus Ad Hebdomadam Magnam Sua Cuique Melodia Afficta. Wratislaviae, Georg
Baumann st. (Wdowa), 1611. 2 Nuty Sygn. 51112 Muz. Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / MO // W:
Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie :
praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 207 : il. - Recenzent : prof.
dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Negri, Cesare. Nuove Inventioni di Balli. Milano, Girolamo Bordone, 1604. 2 Nuty Sygn. 407202 Bibliotheca
Rudolphina Legnicensis / MO // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 208 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wacław z Szamotuł. Ego sum pastor bonus [w:] Thesauri musici tomus quintus, et ultimus, continens sacras
harmonias, quatuor vocibus compositas. Quatuor vocum. Tenor. Noribergae, Johann vom Berg, 1564. 4o
Nuty Sygn. 51412 Muz. Bibliotheca Piastorum Bregensis / MO // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony
Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago
Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 206 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Turowska Małgorzata
Alciati, Andrea. Emblemata. Lugduni, Guillaume Rouill, 1564. 8 Sygn. 411763 Bibliotheca Rudolphina
Legnicensis / MT // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 194 :
il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Beyer, Valentin. Diarium Historicum Das ist, Historisch Hau~:ss Buch Darin Viel gedenckwirdige Geschichte,
die sich nun so manches Jar auff einen jrden Tag zugetragen [...] zusammen gezogen, unnd bis auff
gegenwertiges 1603 Jahr continuirt. Wittemberg, Georg Mller, 1603. 4o Sygn. 402317 Bibliotheca Piastorum
Bregensis / MT // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i
udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław :
biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 185 : il. Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Biblia Das ist, Die gantze Heilige Schrifft, Deudsch. D. Mart. Luther . Wittemberg, Lorenz Säuberlich, 1599. 2
Strona tytułowa, portret, ilustracje w tekście (drzeworyty kolorowane). Sygn. 406430 Bibliotheca Rudolphina
Legnicensis / MT // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 152 :
il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Dictionario Coloquios, O Dialogos En Lenguas, Flamenco, Frances, Espanol y Italiano. Anvers, Hieronymus
Verdussen, 1608. 16 obl. Sygn. 412535 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / MT // W: Piastowskie kolekcje
ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red.
Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 198 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hájek z Libočan, Václav. Kronyka Czeská. W Menssijm Miestie Pražskem, Jan Severin mladší, Ondej
Kubeš ze ~Zip, 1541. 2 Sygn. 406780 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / MT // W: Piastowskie kolekcje
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ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red.
Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 188 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Helwig, Martin. Grammatices Compendium, auctum. Vratislaviae, Georg Baumann st., 1597. 8o Sygn.
402582 Bibliotheca Piastorum Bregensis / MT // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 199 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jerzy III, książę brzeski. Oratio De Legum Dignitate, Necessitate, Et Auctoritate In Omnes. Francofurti Ad
Oderam, Friedrich Hartmann, 1623. 4 Sygn. 411414 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / MT // W:
Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie :
praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 163 : il. - Recenzent : prof.
dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Missale Wratislaviense. Mainz, Peter Schffer, [28 XI] 1499. 2 Sygn. XV.F.236 Bibliotheca Ecclesiae SS. Petri
et Pauli Legnicensis / MT // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 156 :
il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Pittori, Mario. Oratio In Funere [...] Salome Ducis Munsterbergi, Et Olssenii in Silesia, Comitis et liberae
Baronisae a Turri. Venetiis, Vincenzo Valgrisi, 1568. 4o Sygn. 400949 Bibliotheca Piastorum Bregensis /
MT // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i
udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 202 : il. Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Schelbach, Esaias. Funff Christliche Predigten. Von der Edlen und loblichen Kunst der Musica. Liegnitz,
Furstliche Druckerei, Georg Springer, 1624. 4 Sygn. 409497 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / MT // W:
Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie :
praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 207 : il. - Recenzent : prof.
dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Tractatus Universi Iuris, Duce [et] Auspice Gregorio XIII Pontifice Maximo, in unum congesti [...] XVIII.
materias, XXV. Voluminibus comprehendentes. Tomus 1-7. Venetiis, Societa dell'Aquila che si rinnova,
1584. 2 Sygn. 406313 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / MT // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony
Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago
Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 165 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Ziobro Joanna
Amati, Scipione. Histori deß Haydnischen Königreichs Voxu in Japonia. Rottweil, Johann Maximilian Helmlin,
1617. 4 Sygn. 410800 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis JZ // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów
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Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony
Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago
Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 183 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Benzoni, Girolamo. Das sechste Theil der neuwen Welt oder Der Historien Hieron. Benzo [] Das dritte Buch
[]. Alles [] geben Durch Dieterich von Bry. Franckfurt am Mayn, Johann Feyrabend, 1597. 2 Sygn. 406795
Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / JZ // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 184 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Bucella, Mikołaj. Refutatio Scripti Simonis Simonii. Cracoviae, Aleksy Rodecki, 1588. 4 Sygn. 410877
Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / JZ // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 175 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Calvin, Jean. Der Heylig Brotkorb Der Heil. Römischen Reliquien. Christlingen [tj. Strasbourg], Ursinus
Gutwinus [tj. Bernhard Jobin, Dziedzice], 1606. 8 .Strona tytułowa (drzeworyt). Sygn. 409769 Bibliotheca
Piastorum Bregensis / JZ // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 152 :
il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Carion, Johann. Chronica. Wittemberg, Georg Rhau, 1532. 4 Sygn. 403461 Bibliotheca Piastorum Bregensis
/ JZ // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i
udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 187 : il. Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Chasseneux, Barthlemy de. Consuetudines Ducatus Burgundiae Fereque Totius Galliae Francofurti,
Nikolaus Basse, 1574. 2 Sygn. 402756 Bibliotheca Piastorum Bregensis / JZ // W: Piastowskie kolekcje ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red.
Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 161 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Corpus iuris civilis. Ubaldis, Baldus de. In primum [-nonum] Codicis librum praelectiones Lugduni, s.n, 1556.
2 Sygn. 406020 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / JZ // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i
Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae,
Imago Europae ; t. 4). - S. 162 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Geoffroi de la Tour Landry. Ritter vom Thurn. Zuchtmeister der Weiber und Jungfrauwen. Franckfurt am
Mayn, Nikolaus Basse, 1581. 8 Sygn. 403570 Bibliotheca Piastorum Bregensis / JZ // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 171 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Hildebrand, Wolfgang. New augirte weitverbesserte und vielvermehrete Magia Naturalis. Erffurdt, Jakob
Sachse, 1614. 4 Sygn. 411451 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / JZ // W: Piastowskie kolekcje ze
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zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red.
Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 179 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Huge, Alexander. Rhetorica und Formulare Teutsch, dergleichen nie gesehen ist. Tübingen, Ulrich Morhart,
1548. 2 Sygn. 406170 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / JZ // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony
Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago
Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 169 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kirstenius, Peter. Trewe Warnung Von rechten Gebrauch und Mißbrauch der Artzney. Bresslaw, Georg
Baumann st. (Wdowa), 1610. 8 Sygn. 411181 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / JZ // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 180 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Magna Bibliotheca Veterum Patrum Et Antiquorum Scriptorum Ecclesiasticorum, Primo Quidem A Margarino
De La Bigne [...] collecta. Coloniae Agrippinae, Anton Hierat, 1618-1622. 2 Sygn. 406357 Bibliotheca
Rudolphina Legnicensis / JZ // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. Wrocław : biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 155 :
il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Meurer, Noe. Jag und Forstrecht. Franckfurt, Peter Schmidt, 1581. 4 Sygn. 403368 Bibliotheca Piastorum
Bregensis / JZ // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i
udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 164 : il. Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pyrard, François. Voyage De Franois Pyrard de Laual. Paris, Samuel Thiboust, 1619. 4 Sygn. 403530
Bibliotheca Piastorum Bregensis / JZ // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany CodogniŁańcuckiej. - Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.
4). - S. 192 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Responsum Iuris in criminali casu Castritiano, Das ist [] Rechtsbelernung, welcher gestalt in Criminal von
einer studierenden [] Person, begangnen Missethat, dem Senatui Academiae der Angriff, Verhafftung und
Condemnation der mi~:sst~:ahtigen Person vor, mit oder ohne den Civil oder Stadtmagistrat zustehe und
geb~:uhre. S.l.; s.n., 1618. 4 Sygn. 410801 Bibliotheca Rudolphina Legnicensis / JZ // W: Piastowskie
kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa /
pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. - Wrocław : biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 165 : il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wickram, Jörg. Der jungen Knaben Spiegel. Leipzig, Nikolaus Nerlich, 1604. 8 Sygn. 412490 Bibliotheca
Rudolphina Legnicensis / JZ // W: Piastowskie kolekcje ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
digitalizacja i udostępnienie : praca zbiorowa / pod red. Iwony Bińkowskiej i Diany Codogni-Łańcuckiej. Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2015. - (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 4). - S. 173 :
il. - Recenzent : prof. dr hab. Anna Mańko-Matysiak
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Artykuły problemowe
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Codogni-Łańcucka Diana
Śląskie Muzeum Sztuk Pięknych w okresie Trzeciej Rzeszy / Diana Codogni-Łańcucka. - Bibliogr. // Quart. 2015, nr 2, s. 56-77 : fot. - Zasób elektroniczny publiczny (otwarty): http://tinyurl.com/zfrv5ky. - . - Link
zweryfikowany 09.02.2016
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Czernianin Halina (B.Inst. Nauk Geologicznych)
Filozofia jako terapia w perspektywie biblioterapii / Wiktor Czernianin, Halina Czernianin zob.. Czernianin
Wiktor
Czernianin Wiktor (B. Inst. Psychologii)
Filozofia jako terapia w perspektywie biblioterapii / Wiktor Czernianin, Halina Czernianin. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol., ang. // Przegląd Biblioterapeutyczny. - T. 5, nr 2 (2015), s. 11-31 - Dostęp:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/72645. - . - Link zweryfikowano 2016.01.11
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Górna Bożena (B. Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Biblioteka Wydziałowa / Bożena Górna, Wioletta Zięba. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Acta Universitatis
Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji. - T. 100/2 (2015), s. [691]-708. - Tom posiada własny tytuł:
Księga Jubileuszowa na siedemdziesięciolecie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Lewińska Jadwiga (B. Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Sprawozdanie z seminarium "Kierunek - Biblioteka" w Bibliotece Papieskiego Wydziału teologicznego i
Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, (Wrocław, 23 października 2014
roku) / Jadwiga Lewińska. - Bibliogr. // Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. - 2015, nr 2, s. 239-241
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Piotrowicz Grażyna
Wspólczesna biblioteka akademicka w ujęciu systemowym, integrującym jej przestrzeń fizyczną i
elektroniczną / Grażyna Piotrowicz. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. // Biuletyn EBIB. - 2015, nr 1, [11] s. Dostęp: http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/321/494. - . - Link zweryfikowano 03.08.2015
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)

Szemplińska Anna (B. Instytutu Psychologii)
Działalność naukowa Profesorów Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, jako przestrzeń
inspiracji do powstania akademickiego ośrodka biblioterapii / Anna Szemplińska, Danuta Borecka-Biernat. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. // Przegląd Biblioterapeutyczny. - T. 5, nr 1 (2015), s. 65-79 - Publikacja
dostępna w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/62930. - . - Link zweryfikowany 17.06.2015
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Wolańska Agnieszka (B. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta)
Czy to jeszcze biblioteka? Nowoczesne usługi a aranżacja przestrzeni, w oparciu o realizacje w bibliotekach
i centrach informacji w Polsce i za granicą / Agnieszka Wolańska. Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny].
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2015, nr 3 (157a). Lokalizacja
elektroniczna:http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/347/514
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)
Zięba Wioletta (B. Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Biblioteka Wydziałowa / Bożena Górna, Wioletta Zięba zob. Górna Bożena
Rok 2014
Prace redakcyjne
Nowak Beata (B. Inst. Historycznego)
Bibliografia historii Śląska 2011 = Bibliographie zur Geschichte Schlesiens 2011 = Bibliografie dějin Slezska
2011 / oprac./ bearb. von / zprac. Peter Garbers, Zdzisław Gębołyś, Artur Harc, Robert Heś, Eligiusz Janus,
Przemysław Kulesza, Beata Nowak, Małgorzata Pawlak, Barbara Pytlos, Karol Sanojca, Alena Volná,
Elżbieta Warżagolis ; red. Peter Garbers, Karol Sanojca
Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego ; Marburg : Verlag Herder-Institut ; Opava : Slezský ústav
Slezského zemského muzea, 2014. - XXXIX, 445 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; nr 3652)
(Bibliographien zur Geschichte und Landeskunde Ostmitteleuropas ; 50)
(jęz. polski, wydawnictwo własne)
Rozdziały
Bińkowska Iwona
Pomiędzy wyobrażeniem a dokumentacją : znaczenie rysunku i grafiki w badaniach nad sztuką ogrodową
(na przykładach śląskich) / Iwona Bińkowska // W: Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku :
teoria i praktyka / redakcja naukowa Jolanta Talbierska. - Warszawa : Biblioteka Uniwersytecka, 2014. - S.
315-328 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w
Warszawie w dniach 1-3 grudnia 2010.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Osowska Anna
Sudety na dawnych mapach / Anna Osowska // W: Sudety i Przedgórze Sudeckie : środowisko, ludność,
gospodarka / pod red. Anety Marek i Ireneusza J. Olszaka. - Wrocław : Wydawnictwo SILESIA, 2014. - S.
31-51. - Bibliogr. - Recenzent: Janusz Czerwiński.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Przybytek Dariusz
Śląskie cymelia kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Dariusz Przybytek, Anna
Osowska // W: Znowuż "z kuferkiem i chlebakiem" ... : tom poświęcony Wielkiemu Humaniście Julianowi
Janczakowi / redakcja Beata Konopska, Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold. - Wrocław :
Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2014. - (Spotkania Dolnośląskie ; t. 6). S. [51]-67 : ryc. - Bibliogr. - Recenzenci: Czesław Osękowski, Włodzimierz Suleja.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Inne rozdziały (komunikaty, streszczenia, biogramy)
Łabuz Katarzyna
Konserwacja "Mappe-Monde Nouvelle Papistique 1566-1567" z kolekcji kartografików Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Katarzyna Łabuz // W: Konserwacja i badania zabytków rękopiśmiennych :
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sesja naukowa 20-21 listopada 2014 roku : abstrakty / [red. Stanisława Trela]. - Wrocław : Zakład Narodowy
im. Ossolińskich, 2014. - S. 29. - Bibliogr.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Artykuły problemowe
Jóźwiak Monika
Katalog centralny NUKAT - dziesięć lat współkatalogowania / Monika Jóźwiak. - Streszcz. w jęz. ang. //
Fides : biuletyn bibliotek kościelnych. - 2014, nr 1, s. 119-127 - Zasób elektroniczny:
http://www.fides.org.pl/pdf/biuletyn/38_119-127.pdf. - . - Link zweryfikowany 04.04.2015
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Karlak Weronika
Śląski właściciel zagadkowego ekslibrisu : "postscriptum" do artykułu Josefa Hejnica / Weronika Karlak. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. // Roczniki Biblioteczne. - R. 58 (2014), s. [27]-48 : il. - Weryfikacja hipotezy
czeskiego badacza Josefa Hejnica opublikowanej w artykule pt. Książki Wacława z Równego w Bibliotece
Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Roczniki Biblioteczne. R. 13, z. 1-2 (1969) s. 97-103
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pacholak Marian
Ezechjel Borzeviczy (1811-1892) i Bolszowce / Marian Pacholak. - Bibliogr. // Quod Libet. - 2014, nr 2 (94),
s. 9-14 : il. - Zasób elektroniczny: http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/863. - . - Link zweryfikowany
02.02.2015
(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, brak informacji
Publikacje 2015 nienaukowe
Górska Monika
Pracownia Konserwacji zbiorów Nowych w nowej siedzibie / Monika Górska // Przegląd Uniwersytecki. –
2015, nr 4, s. 46 : fot.
Krzywicka Beata
Śląskie muzykalia z XIX i początku XX wieku / Beata Krzywicka // Przegląd Uniwersytecki. – 2015, nr 5, s.
44-45 : fot.
Juchniewicz Tadeusz (B. Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Prof. Bojarski otrzymał tytuł doktora honorowego litewskiej uczelni / Tadeusz Juchniewicz // Przegląd
Uniwersytecki. – 2015, nr 5, s. 39
Współpraca między Uniwersytetem Michała Romera w Wilnie a Uniwersytetem Wrocławskim / Tadeusz
Juchniewicz // Przegląd Uniwersytecki. – 2015, nr 1, s. 28-30 : fot.
Osowski Mirosław
Rudolphina częściowo zdigitalizowana / Mirosław Osowski// Przegląd Uniwersytecki. – 2015, nr 2, s. 46-47 :
fot.
Pitak Ewa
Mgr Bożena Bartoszewicz : pożegnania / [Ewa Pitak] // Przegląd Uniwersytecki. – 2015, nr 1, s. 56
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Kolejny zaginiony w czasie wojny rękopis powrócił do Wrocławia / Ewa Pitak; współpraca Kamilla Jasińska //
Przegląd Uniwersytecki. – 2015, nr 4, s. 43-45 : fot.
Nowe gazety w Bibliotece Cyfrowej / Ewa Pitak // Przegląd Uniwersytecki. – 2015, nr 5, s. 45
Piotrowicz Grażyna
BU wyróżniona za udział w europejskim projekcie badawczym Succed / Grażyna Piotrowicz // Przegląd
Uniwersytecki. – 2015, nr 1, s. 44 : fot.
Jest szansa na Światowy Kongres Bibliotekarstwa i Informacji we Wrocławiu / Grażyna Piotrowicz //
Przegląd Uniwersytecki. – 2015, nr 2, s. 44-45 : fot.
Rossa Piotr
Bibliografia piśmiennictwa o Uniwersytecie Wrocławskim - nowa baza bibliograficzna w serwisie
internetowym biblioteki / Piotr Rossa // Przegląd Uniwersytecki. – 2015, nr 1, s. 43-44
Szala Marcin
Biblioteka Cyfrowa - nowy interfejs prezentujący zbiory / Marcin Szala, Rafał Raczyński // Przegląd
Uniwersytecki. – 2015, nr 3, s. 39-40 : fot.
Digitalizacja cennych kodeksów w konserwatorskim stylu / Adam Szala // Przegląd Uniwersytecki. – 2015, nr
4, s. 45 : fot.
Żurek Adam
Skarby z Biblioteki Uniwersyteckiej w internecie / Adam Żurek // Przegląd Uniwersytecki. – 2015, nr 1, s. 4243 : fot.

Zestawienie wystaw zorganizowanych lub współorganizowanych
przez Bibliotekę Uniwersytecką w 2015

18.09.201531.12.2015

70 lat Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu - tradycja i
przyszłość
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Wystawy, na które wypożyczano zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej w 2015
14.11.201131.12.2016

Tysiąc lat Wrocławia (Muzeum Miejskie, Wrocław) przedłużenie wypożyczenia

14.11.201130.06.1016

Uniwersytet Wrocławski 1811 – 2011
(Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego)
- przedłużenie wypożyczenia

08.06.201525.09.2015

Ottomania. Osmański Orient w renesansie (Muzeum Narodowe,
Kraków)

06.09.201519.09.2015

Melanconia – muzyczne skarby Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu (Narodowe Forum Muzyki, Wrocław, ekspozycja w
Muzeum UWr)

06.09.201519.09.2015

Musica Rediviva - muzyczne skarby Biblioteki Uniwersyteckiej we
Wrocławiu (Narodowe Forum Muzyki, Wrocław, ekspozycja w Sali
Wielkiej Wrocławskiego Ratusza)

27.11.201528.02.2016

Metafora świata. Filip II jako władca i kolekcjoner (Zamek Książąt
Pomorskich, Szczecin)

06.12-201515.11.2016

Für Leib und Seele (Oberschlesisches Landesmusum, Ratingen)

Wykaz konferencji, seminariów i narad, w których uczestniczyli
pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w 2015 r.
31.01.2015

Konferencja kończąca projekt „Dziedzictwo Regionu i Europy” Cymelia ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie
w sieci – Wrocław (referaty: Grażyna Piotrowicz, Adam Żurek, Tomasz
Kalota, Dariusz Przybytek)

95

17.03.2015

Konferencja Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – Działalność
normalizacyjna Komitetu Technicznego 242 ds. Informacji i Dokumentacji –
Warszawa (Grażyna Piotrowicz)

17.03.2015

Interdyscyplinarne Seminarium Studium Generale Universitatis
Wratislaviensis - Wrocław (referat Lucyna Biały wraz z prof. Alfredem
Majerowiczem)

19.21.03.2015

Between Healing and Pleasure – Spa Parks and Spa Garden in Europe Baden-Baden(Iwona Binkowska – referat)

0910.04.2015

X Warsztaty „Biblioteki Cyfrowe” - Poznań ( Andrzej Malenda, Zofia WażnaPośnik, Rafał Raczyński; referaty: Tomasz Kalota, Marcin Szala)

21.04.2015

Konferencja online „Deskryptory Biblioteki Narodowej”- udział pracowników
Oddziału Wydawnictw Zwartych.

27.05.2015

Alma Day 2015. Międzynarodowa konferencja o systemie bibliotecznym Ex
Libris Alma – Warszawa (Jarosław Jóźwiak)

28.-29.
05.2015

Piktogramme der Macht – Monachum (Diana Codogni-Łańcucka – referat)

18.06.2015

Konferencja dyrektorów bibliotek naukowych Wrocławia i Opola – Opole
(Grażyna Piotrowicz)

06.07.2015

Warsztaty redaktorów BCUWr i Repozytorium UWr – Wrocław (referaty:
Tomasz Kalota, Rafał Raczyński, Marcin Szala, Anna Osowska, Iwona
Domowicz, Zofia Ważna-Pośnik)

1519.09.2015

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kuchnia i stół w komunikacji
społecznej dyskurs, tekst, kultura – Wrocław (Grzegorz Sobel –referat)

17.18.09.2015

Konferencja dyrektorów polskich bibliotek akademickich – Kielce (Grażyna
Piotrowicz)

24
-26.09.2015

XXIX Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii – przygotowanie
referatu i prezentacji –Wrocław (referat: Anna Osowska, Dariusz Przybytek)

2426.09.2015

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Łemkowie, Bojkowie, Huculi,
Rusini – historia, współczesność, kultura materialna i duchowa” – Słupsk
(Mariusz Humecki -referat)
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28.09.2015

Warsztaty na temat modyfikacji w opisach bibliograficznych dla wydawnictw
ciągłych ora propozycji zmian dla haseł przedmiotowych opisujących
tematycznie wydawnictwo ciągłe – Poznań–(Anna Szmyt)

20.11.2015

Niematerialne zasoby bibliotek oraz udział bibliotekarzy w ich tworzeniu.
Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich – Wrocław (Ewa
Grabarska –wystąpienie, Maria Bosacka – referat)

02.12.2015

Przełamując granice książki. Perspektywa twórcy, odbiorcy, badacza –
Wrocław (referaty: Tomasz Kalota, Marcin Szala)

09.12.2015

Spotkanie Bibliotekarzy Systemowych i Informatyków NUKAT – Warszawa
(Jarosław Jóźwiak)
Konferencja kończąca projekt „Kolekcje Piastowskie ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie _ Wrocław
(referaty: Grażyna Piotrowicz, Marcin Szala, Dariusz Przybytek, Katarzyna
Łabuz, Małgorzata Turowska, Weronika Karlak, Mirosław Osowski, Ryszard
Len)

18.12.2015

Zestawienia dotyczące przychodów i wydatków
(dane przybliżone)
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Dochody własne z działalności usługowej i innych żródeł [w PLN]

Kwota

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

2014

2015

194 095

163 514

Wpływy z windykacji

- 319 848*

Wpływy z Pracowni Reprografii

50 129

48 938

Wpływy dewizowe z kwerend

18 197

28 421

207 562

263 197

-

125 721

526 117

949 639

Inne wpływy: z wynajmu lokali, druku kodów,
ksero i in.
Odszkodowania od ubezpieczycieli
Razem

* całość wpływów windykacyjnych 2014/2015 z tytułu kar regulaminowych

Wartość wykonanych prac introligatorskich [w PLN]
Miejsce

2014

2015

w Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych

234 227

226 052

w
Pracowni
Specjalnych

308 599

335.386

76 662

60 560

619 488

621 998

Konserwacji

Zbiorów

biblioteki specjalistyczne
Razem

Wartość wydawnictw otrzymanych ze wszystkich źródeł wpływów [w PLN]
2014

2015

Uwagi
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Wydawnictwa
zwarte

biblioteka główna

1 252 439 1 269 712

+1,37%

biblioteki specjalist.

840 359

833 171

-0,85%

wydawnictwa
ciągłe

biblioteka główna

359 599

255 513

-28,94%

biblioteki specjalist.

492 076

419 738

-14,70%

zbiory
specjalne

biblioteka główna

375 313

313 131

-16,56%

3 454

3 326

-3,70%

biblioteka główna

3 323 240 3 094 591

-6,88%

biblioteki specjalist.

1 335 889 1 256 235

-5,96%

4 659 129 4 350 826

-6,62%

Razem

biblioteki specjalist.

Ogółem

w r. 2015 z budżetu BUWr wydatkowano 267 431 PLN (w 2014r. – 285 033 PLN ) na zakup
zbiorów, w tym 48 968 PLN (w r. 2014 – 58 070 PLN) za zakup materiałów przeznaczonych do
wymiany
1)

Zestawienie wydatków na bieżącą działalność [w PLN]
(w trzech lokalizacjach: przy ul.: Szajnochy 7/9, św. Jadwigi 3/4, Joliot-Curie 12)
Biblioteka Uniwersytecka

2014

zakup materiałów do konserwacji zbiorów

2015

5 979

21 432

druki, papier i materiały biurowe

70 487

78 217

drobny sprzęt, materiały i usługi

496 877

382 474

opłaty pocztowe

42 980

38 964

opłaty za telefony

16 759

15 597

transport

24707

26 561

sprzątanie

368 788

432 627

remonty

112 939

806 033

1 142 573

1 555 540

13 200

brak danych

2 295 289

3 357 445

media + energia
koszt dyżurów w niedziele w czytelni
ogólnej
Razem

Zakupy sprzętu, urządzeń i oprogramowania [w PLN]
2014

2015
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Bibl. gł.
meble
programy
i
sprzęt
komputerowy
sprzęt do mikrofilmowania
sprzęt i urządzenia
inne
koszt
utrzymania
systemu
VIRTUA
Razem

10 770
28 439

Bibl.
spec.

Bibl. gł. Bibl.
spec.

3 819
59 149

3 122
4 732

9 170
150 390

13 112
18 488
126 637

947
62 207
62 374 142 035

62 588
79 895

197 446

187 549 150 836

302 043

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 2015
2014
Przybyło
Ubyło
2015
Wydawnictwa zwarte
1 324 639 21 457
570
1 324 639
1 202 982 16 857
1 593
1 207 806
Wydawnictwa ciągłe
385 926
4 673
63
385 926
378 570
4 438
930
381 911
Zbiory specjalne
313 136
563
313 699
42 684
108
42 792
64 294
2 058
12
64 799
Zbiory zabezpieczone
186 334
1 035
186 334
127 365

13 059

-

181

2 380 084
1 658 905

27 743
25 352

1 803
6 702

2 380 084
1 669 274

4 038 989

53 096

8 505

4 038 989

Czasopisma bieżące otrzymywane

Biblioteka
Uniwersytecka

71 369
14 763

2014
2015
Tytułów
wol. Tytułów
wol.
3 152
4 783
2 259 16 234

100

Biblioteki
specjalistyczne
Razem

2 055
5 207

4 427
9 210

1 800
4 059

4 271
20 505

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

dla bibl. specj.

2014
28 679

2015
26 686

2014
16 489

2015
17 479

2014
1 692

3 967
200

3 852
248

3 927
182

3 815
240

---

781
421

801
653

2 127
257

449

656

34 497

32 896

2015
1 660

-

3

595
849

56
14

10
4

413

490

316

212

23 446

56 364

2 076

1 889

Wydawnictwa ciągłe

Źródło wpływu

Zarejestrowano w
bibliotece głównej
tytułów
2014

2015

Przekazano do opracowania
tytułów
w bibl. głównej
2014
2015

do bibl. specj.
2014
2015

Egzemplarz
1 233
2 047
0*
0*
0*
29
obowiązkowy
Kupno krajowe
7
19
5
5
---Prenumerata krajowa
5
5
6
3
---Prenumerata zagr.
40
44
26
30
353
341
Dary krajowe
541
118
555
532
7
23
Dary zagraniczne
239
12
60
4
205
8
Wymiana (kraj.+zagr.)
8
56
77
161
66
78
Razem
2 431
2 301
729
3 138
631
479
* wszystkie czasopisma zarejestrowane w r. 2014 przekazano do Czytelni Czasopism Bieżących

Opracowanie zbiorów
Wydawnictwa zwarte, dokumenty nieksiążkowe (DN)
Skatalogowano
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Nowe
zabezp.
DN
Razem
Ogółem

2014
dla bibl. centralni w bibl.
głównej
e dla
specj.
bibl.specj
.
19 970
5 865 16 987*
25 835
248
--12
15
-26 110
16 987
43 007 + 27 DN

2015
jedn. dla bibl. centralni w bibl.
głównej
e dla
specj.
bibl.specj
.
Wol. 20 624**
5 134 13 773
Wol.
39 531
Wol.
32
--11
-Wol.
Wol.

39 563
13 773
53 336+11 DN

* w tym 1.373 wol. przekatalogowanych
** w tym 150 wol. do opracowania otrzymał bibliotekarz systemowy ( szkolenia w opracowaniu
zbiorów głównie dla bibliotek specjalistycznych)

Wpisano do inwentarza
2014

Zbiory
nowe
Zbiory
zabezp.
Razem

2015
dla
w bibl.
biblioteki specj.
głównej
22 070 16 481

dla
w bibl.
biblioteki specj.
głównej
21.178
16.857

jedn.

279

Wol.

188*

Wol.

22 258

--

21 457 16.857
Ogółem
38 314

Wol.

Wol.

16 481

16 481

* W tym wpisano do inwentarza Y-greków 2 odnalezione wydawnictwa
z katalogu Wendta

Wydawnictwa ciągłe
Wpisano do inwentarzy
2014

2015

Skatalogowano
2014

2015
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w w
b. w
w
bibl.gł. spec. bibl.gł. b.spec.

Ra
ze
m

w
w
w
bibl.gł. b.spec. bibl.gł.

w b.spec.

2 530 2 050

2 403

1 800

tyt.

2 591 1 8119*

2 443

1 753***

4 673 4 427

4 557

4 271

wol.

5 017 4 304**

4 673

4 320****

4 585

4 203

tyt.

4 410

4 196

9 100

8 828

wol

9 321

8 993

* w tym 8 tyt. Przekatalogowano,
** w tym 38 wol. przekatalogowano,
***w tym 3 tytuły przekatalogowano,
**** w tym 32 wol. przekatalogowano

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

2014

5 139

2015
2014

5 556
11 860

2015
2014

12 864
3 042

2015
2014

2 945
18 283

2015
2014

21 941

2015

171

Włączanie kart do katalogów

161

103

Oddz. Informacji
Naukowej

Oddz. Wydaw.
Zwartych

Oddz. Wydaw.
Ciągłych

Zbiory
specjalne

Biblioteki
specjalistyczne

Razem

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

3 400

1 504

243

373*

28

0

1 451

1 072

30 500

28 242

35 622

30 901

*Są to karty wypisane do opracowanych zbiorów zabezpieczonych od stycznia do końca marca 2015 r. od 1
kwietnia zbiory zabezpieczone są opracowywane w Centralnym katalogu NUKAT.

Zbiory specjalne
Wpływ w wol/jedn*

Jednostka

2014
Oddz.Starych Druków

Stan zbiorów na dzień 31.12.2015 wol/jedn

2015

2014

Oprac.

Nieoprac

Razem

153

5

229 337

181 820

47 536

229.342

-

2

12 595

12.597

-

12.597

Oddz.Zb.Graficznych

509

141

66 650

553 216

13 575

66 791

Oddz.Zb.Kartograf.

300

270

17 939

16.165

1 433

17 658

Oddz.Zb.Muzycznych

330

146

48 166

39.547

8 765

48 312

-

2

9 399

9.401

-

9 401

1 292

536

384 086

312 746

71 369

384 101

186

108

108

42.792

-

42 792

1 478

671

426 770

355 538

71 369

426 893

Oddz.Rękopisów

„Wratislaviana”
Razem
Mikrofilmy
Razem

*Wpływ w woluminach lub jednostkach ściśle określonych dla każdego rodzaju zbiorów obejmuje materiały
wprowadzone do zbiorów ze wszystkich źródeł nabycia oraz materiały wpisane do inwentarzy podstawowych
ze zbiorów zabezpieczonych.

Udostępnianie zbiorów
Udostępnianie

liczba miejsc

liczba odwiedzin

w czytelniach

2014

2014

Czytelnia Główna
Czytelnia Czasopism Bieżących

2015

2015

udostępniono wol./jedn.
2014

2015

168

168

25.752

20.855

72.466

22.571

32

34

3.910

4 443

16.788

21 675*

104
Czytelnia Śląska

32

36

560

4 526

3.868

45.215

Czytelnia Zb. Specjalnych

35

35

3.497

1 740

25.496

8.314

Oddział Inf. Naukowej

10

10

1.066

1 271

165

203

Razem

Bibl. Uniwersytecka

277

283

34.785

32.835

118.783

97.978

Razem

bibl. specjalistyczne

1.297

1.301

193.332

171.148

526.014

437.318

1.574

1.584

228.117

203.983

644.797

535.296

Ogółem

*w tym – 14 102 wol. czasopism zaewidencjonowanych i opracowanych i 7 573 jedn. czasopism
bieżących

Udostępnianie zbiorów w oddziałach zbiorów specjalnych –
pokazy dydaktyczne i konsultacje
Udostępnianie
w oddziałach

liczba odwiedzin
2014

2015

udostępniono wol./jedn.
2014

2015

Oddział Starych Druków

121

206

150

748

Oddział Rękopisów

140

102

172

121

Oddział Zb. Graficznych

210

165

1 783

3 709

Oddział Zb. Muzycznych

218

128

346

158

Oddz. Zb. Kartograficznych

155

217

136

78

Razem

844

718

2 587

4 814

Wypożyczenia miejscowe

Biblioteka główna
Bibl. specjalist.
Razem

Liczba czytelników Liczba wypożyczeń
[wol.]
2015
2014
2015
2014
7 139 16 414 130 347 133 405
49 720 50 020 156 785 156 785
56 859 66 434 287 132 290 190

Wypożyczenia międzybiblioteczne
Krajowe
Wypożyczenia
w wol.

Zagraniczne

z biblioteki do biblioteki z biblioteki do biblioteki
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014
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Biblioteka
główna

202

210 2 006 1 519

70

75

75

79

Biblioteki
specjalistyczne

975

837 2 013 1 946

-

5

19

4

1 177 1 047 4 019 3 465

70

80

94

83

Razem

Realizacja zamówień w Oddziale Magazynów
Dla jednostek

Złożono rewersów
2014

Czytelnia główna
Wypożyczalnia
miejscowa
Wypożyczalnia
międzybiblioteczna
Biblioteki specjalist.
Razem

Udostępniono
woluminów

2015

2014

% realizacji
negatywnych

2015

2015

2015

18.077

11 826

33 158

30 000

10,7%

5,69%

108 185

104 879

118 348

130 347

2,2%

0,96%

1 894

2 013

1 398

2 081

1,9%

4,47%

679.619* 684 139**

590 507**

770 6
02*
898 758

798 337

837 043

11,2% 13,11%

752 935

6,9%

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

Kwerendy pisemne
Krajowe

Zagraniczne

2014 2015 2014

2015

Razem
2014

2015

24,23%
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Oddział Starych Druków

45

51

40

44

85

95

Oddział Rękopisów

78

83

113

118

191

201

Oddział Zbiorów Graficznych

44

50

15

8

59

58

Oddział Zbiorów Kartogr.

23

27

5

5

28

32

Oddział Zbiorów Muzycznych

14

16

40

25

54

41

Oddział Informacji Naukowej

148

209

113

81

261

290

3 066 3 128

34

25

3 100

3 153

3 418 3 564

360

306

3 778

3 870

Biblioteki specjalistyczne
Razem

Księgozbiory w bibliotekach specjalistycznych
Lp.

Biblioteka

zbiory

Wielkość księgozbioru

(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)

ogółem

(stan na koniec roku 2015)
wydaw.
zwarte

wydaw.ciągłe zb.spec.

Wpływy 2015
Opracowanie
komputerowe*
wydaw. zwarte [wol.]
oprac. centr.
oprac. własne

107
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

Informacji Naukowej
27003
Filologii Angielskiej
37166
Filologii Germańskiej
74477
Studiów Klasycznych
31263
Filologii Polskiej
138710
Filologii Romańskiej
38158
Filologii Słowiańskiej
77417
Dziennikarstwa
6033
Niderlandystyczna
20942
Astronomicznego
21711
Chemii
49827
Fizyki
37407
Matematyki i Inform.
85089
Historycznego
148181
Historii Sztuki
55480
Pedagogiki
36820
Psychologii
25841
Archeologii
17738
Etnologii
19273
Kulturozn.i Muzykologii 20461
Biotechnologii
3632
Nauk Biologicznych
72154
Geogr. i Rozwoju Reg. 49976
Klimatologii i Ochrony At. 17229
Nauk Geologicznych
59635
Muzeum Przyrod.
11560
Ogrodu Botanicznego
6591
Nauk Społecznych
122935
Prawa, Administracji
225199
Austriacka
13095
Centrum Brytyjskie
25130
Studium Jęz. Obcych
17765
CSNiE im.W.Brandta
10175
PTL im.Czekanowskiego 45532
Konfucjusza
4911
Razem Bibl. Spec.
1654516

18028
33731
59798
25893
126245
35215
61009
5765
14719
5555
28772
24849
49142
110234
30878
33825
23446
11698
13911
16864
2981
47008
22607
7150
41675
6712
4592
99092
164968
9642
21742
13890
9275
23295
3600
1207806

tytuły
ogółem
341
126
370
36
867
97
369
6
200
129
209
264
649
1659
405
125
97
525
343
208
16
1278
274
308
357
282
88
1340
1814
102
4
34
52
2448
7
15429

wol.

jedn.
inwent.

5316 3659
2485 950
14330 349
5266 104
11657 808
2926 17
16179 229
268
0
5807 416
10577 5579
20848 207
12558 0
35267 680
35011 2936
8120 16482
2911 84
2288 107
6031 9
4950 412
1784 1813
651
0
25049 97
11420 15949
7785 2294
17582 378
4810 38
1341 658
23421 422
59192 1039
3307 146
174
3214
535
3340
839
61
21185 1052
41
1270
381911 64799

rek. bibl./
khw/**

rek. egz. rek. bibl./ rek. egz.
khw/

75
0
430
117
0
433
217
388
163
0
0
105
0
0
391
0
107
177
264
106
285
482
0
9
74
46
67
385
0
739
0
74
0
0
0
5134

42
0
521
117
0
480
0
390
164
0
0
105
0
0
392
0
0
0
267
0
301
244
0
9
84
46
68
0
0
741
0
142
0
0
0
4113

0
1449
0
0
2989
0
16
0
0
0
606
0
793
0
0
542
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5060
0
0
0
0
0
0
11455

312
1772
0
0
6026
0
437
0
0
0
809
0
522
1262
0
1719
589
335
0
0
0
1168
187
0
0
0
0
2072
4070
0
0
0
190
0
0
21470

W Bibliotece Uniwersyteckiej:
*
dla bibliotek specjalistycznych opracowano także 17 dokumentów elektronicznych (audiobooki, filmy)
**
dla bibliotek specjalistycznych zrobiono 1 413 rekordów khw

Udostępnianie zbiorów w bibliotekach specjalistycznych

Lp.

Biblioteka
(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)
2015 r.

1
2

Informacji Naukowej
Filologii Angielskiej

Czytelnia
liczba
Iiczba
miejsc odwiedzin
28
60

5845
5150

Wypożyczalnia

udostęp- zarejestr.
wypoż.
niono
czytel.
wol.
j.inw.
4985
478
11209
78900
1452
24505

Liczba godzin
otwarcia
tygodniowo
czyt.
45
56

wyp.
45
56

Liczba
etatów

3
6

Pow.
bibl.
w m2

127
542

108
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

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.

60
17
64
35
24
20
15
3
68
49
50
56
30
24
30
32
14
22
12
67
37
10
40
5
4
69
255
36
18
15
8
12
12
1.301

4641
0
12911
6321
2852
3860
650
40
6583
4943
12679
11650
6728
2890
2806
4512
2793
1850
0
5500
1597
125
4250
162
28
6590
47760
840
2050
1955
348
224
15
171.148

1217
0
9915
11090
5905
3901
1370
52
16211
2874
322
9742
30276
8295
4080
6817
8223
816
0
19284
3055
250
4080
402
532
4022
192139
3300
2106
2014
165
948
30
437.318

1709
0
2391
465
897
926
261
41
2706
523
1808
1704
2241
2383
965
513
281
813
0
2775
846
237
557
231
34
4893
11716
529
4409
758
0
165
13
49.720

1563
0
11867
1677
3971
4110
1117
23
3951
1753
2564
11748
2242
22968
5496
452
2905
1525
0
3204
1103
207
2767
31
144
8650
10569
210
9662
597
0
99
300
153.189

48
48
50
50,5
50
31
57
24
45
43
44
51
42
44
39
32,5
23
35
25
40
39
18
40
12
4
51
118
36
30
42
32
37
20
1.402

48
48
28
50,5
50
31
57
24
33
43
44
51
25
42
36
32,5
23
35
25
40
39
18
40
12
4
40
39
36
30
42
32
37
20
1.256

4
1
8
3
3
1
2
0
3
2,5
5
6
3
6
4
2
1
1,5
1
3
3
0
2
1
0
9
25
1
3
2
1
1
0,5
117,5

382
50
731
177
246,2
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
249,20
38,61
11547,21

* Biblioteka w trakcie przeprowadzki

Zestawienie wydatków w bibliotekach specjalistycznych [w PLN]

Biblioteka

2015
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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

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

wyd.
zwarte
9403
45933
26000
0
44043
14904
18108
36200
9078
20109
34702
11982
48804
185689
19962
39158
17326
15046
11941
21163
0
28997
6836
870
364
6165
5499
49516
85992
125
0
4588
6758
7910
0
833.171

wyd. ciągłe
5954
17258
92
0
8807
7060
11875
3728
1087
14463
908
0
195289
5600
8306
8538
2127
4272
1581
1728
0
3942
12338
6613
1000
8132
2215
52469
33860
0
0
247
24
225
0
419.738

zbiory
spec.
0
521
552
0
0
51
57
0
0
0
0
0
0
1310
0
0
0
0
0
56
0
83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
696
0
0
0
3.326

usługi
online*
344
0
0
0
7814
0
660
0
153
11129
281102
219168
28237
31851
487
1252
97285
973
348
348
0
5038
1413
0
17085
0
0
4490
74176
0
0
0
0
0
0
783.353

oprawa
0
0
1500
0
0
3518
0
0
0
0
0
0
13272
7098
2774
6647
2823
2999
599
4907
0
0
0
0
0
0
0
1800
12623
0
0
0
0
0
0
60.560

meble
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8971
199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.170

komput.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8800
0
23990
0
0
4600
9210
0
0
449
0
0
0
0
0
0
0
0
75941
14710
0
0
12690
0
0
150.390

inne**
685
0
369
0
1157
0
1899
0
0
0
1500
0
3015
1845
894
4721
1430
0
0
863
0
0
2407
39
59
0
0
0
12072
4707
0
572
0
24354
0
62.588

* 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.,

Streszczenia sprawozdań bibliotek specjalistycznych
2015
(część opisowa)
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
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Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
W 2015 r. w Bibliotece były zatrudnione 4 osoby na etatach: starszego kustosza
dyplomowanego (mgr Piotr Litwiniuk: do 30.09.2015), kustosza dydaktycznego mgr (Róża
Żelaźniewicz), bibliotekarza (mgr Wojciech Sierżęga) i młodszego bibliotekarza (mgr Anna
Kania: od 01.10.2015 na pełnym etacie po odejściu mgr Piotra Litwiniuka na emeryturę).
Wydatki na działalność biblioteki wyniosły 16.386. Zwiększyła się liczba czytelników (z 434 do
478). Zwiększyła się również liczba odwiedzin (było w ubiegłym roku 4.911; jest 5845).
Wydłużone zostały godziny pracy biblioteki do godz. 18:00, w środę od godz. 8:00 do 18:00
oraz w każdą sobotę w przypadku zajęć dydaktycznych studentów zaocznych. Nieznacznie
spadła liczba zamówień (z 17.764 na 17.418) i podobnie minimalnie zmniejszyło się
udostępnianie (z 16.677 na 16.194 jednostek inwentarzowych). Coraz więcej studentów
korzysta ze swojego sprzętu komputerowego na miejscu dzięki temu, że biblioteka ma dostęp
do

bezprzewodowego

Internetu.

Do

Bazy

Publikacji

Pracowników

Uniwersytetu

Wrocławskiego wpisano 72 formularze. Opracowano 312 rekordów egzemplarza. Od kwietnia
ubiegłego roku otrzymujemy z Sekcji Opracowania dla Bibliotek Specjalistycznych książki bez
kart katalogowych i kodów kreskowych. Sami tworzymy karty katalogowe i opracowujemy
rekordy egzemplarza. Pracownicy biblioteki wykonują też inne prace na rzecz Instytutu,
pomagają przy rekrutacji studentów; mgr Wojciech Sierżęga i mgr Anna Kania (przyjmują
dokumenty, weryfikują kandydatów pod względem ich wykształcenia uprawniającego do
podjęcia studiów na odpowiednim stopniu, tworzą listy rankingowe). Mgr Wojciech Sierżęga
prowadzi zajęcia dydaktyczne z programów graficznych oraz współpracuje z Kołem
Naukowym Bibliotekoznawców. Wraz z Kołem zaprojektowali i wykonali grę popularyzatorską
o nazwie „Bibliobiznes”, dzięki której KNB zajęło I miejsce na Giełdzie Kół Naukowych w 2015
roku. Ponadto bierze czynny udział w przygotowaniu Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, podczas
którego prowadzi warsztaty związane z obróbką grafiki rastrowej w programie Adobe
Photoshop CS5 dla młodzieży i dorosłych. Mgr Anna Kania prowadzi i uzupełnia Bazę Prac
Magisterskich napisanych i obronionych w Instytucie INIB. Mgr Róża Żelaźniewicz opracowała
bibliografię załącznikową do zawartości 6 roczników „Studiów o Książce i Informacji”
(czasopisma wydawanego przez IINIB) i wprowadziła do bazy POL-index. Bibliotekarze
aktywnie uczestniczą w przygotowaniu literatury pomocnej przy prowadzeniu zajęć
dydaktycznych.

Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej
W 2015 roku w działalności biblioteki nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne. Personel
biblioteki liczy 6 osób na pełnym etacie (4 kustoszów, 1 starszy bibliotekarz, 1 bibliotekarz).
Rok 2015 był jak zwykle pracowity dla biblioteki. Wypożyczono 103.405 wol. Biblioteka
wzbogaciła

swój

księgozbiór

o

390

Wyselekcjonowano 1.820 dzieł (1.862 wol.).

wol.

druków

zwartych,

16

wol.

czasopism.
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Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej
Biblioteka pracowała przez pół roku w składzie 3-osobowym, następnie od lipca ponownie w
składzie 4-osobowym. W porównaniu do roku ubiegłego wydano znacznie mniejszą kwotę na
zakupy książek. Najwięcej wpływów książek pochodziło z zakupów zagranicznych i polskich, a
w zakresie wpływów czasopism z prenumeraty zagranicznej oraz darów zagranicznych.
Wszystkie zakupione książki oraz dary zostały opracowane komputerowo w Bibliotece
Uniwersyteckiej. Prowadzone statystyki wykazały spadek w odniesieniu do liczby odwiedzin,
jak też co do ilości zamówień i udostępnień do czytelni, jak i zamówień i wypożyczeń na
zewnątrz. Do wszystkich komputerów w bibliotece podłączony został internet. W czytelni
biblioteki odbywały się konferencje, warsztaty germanistyczne i polonistyczne. Nastąpiło
wzbogacenie księgozbioru biblioteki, a szczególnie lektorium o nowe nabytki z dziedziny
germanistyki.

Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
W 2015 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. 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 2015 roku przeprowadzono malowanie i zabezpieczanie preparatem grzybobójczym
wypożyczalni i części magazynu wydawnictw zwartych z uwagi na zawilgocenie ścian.
Wydatki na książki zmalały o 5%, natomiast liczba wprowadzonych woluminów wzrosła o ok.
20%. Wiązać to zapewne należy ze zwiększonym udziałem w gromadzeniu darów, a
zmniejszonym grantów. Od 2015 roku opracowanie druków zwartych w całości jest
prowadzone w BIFP. W wyniku szkoleń odbytych w BUWr jedna osoba uzyskała uprawnienia
katalogera, a dwie kopisty, co znacznie usprawniło cały proces opracowania i dzięki czemu
wzrosła liczba skopiowanych rekordów z NUKAT (o ok. 22%) jak i liczba wprowadzonych
rekordów egzemplarza (ponad 4%). Równolegle prowadzono prace nad melioracją katalogu
kartkowego, którą zakończono w maju. Odnotować należy utrzymującą się tendencję wzrostu
liczby wypożyczeń (o 20% więcej niż w 2014) i zwiększona liczbę odwiedzin w czytelni z
jednoczesnym spadkiem udostępnionych w niej zbiorów. W okresie wakacyjnym prowadzono
skontrum druków zwartych nanosząc na arkusze informacje o statusie poszczególnych
jednostek. Obecnie opracowywany jest protokół skontrum. Sporządzono również 1 protokół
selekcyjny wycofując tym samym ze zbiorów 381 wol. Założono profil BIFP na Facebooku i
dokonywano wpisów na Tweeterze i Library Thing. Ukazał się drukiem artykuł mgr Agaty
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Ceckowskiej.

Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej
W 2015 roku w Bibliotece IFR nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne. Nadal zatrudnione są
3 osoby (1 kustosz i 2 bibliotekarzy). Warunki przechowywania zbiorów są bardzo dobre.
Obecnie księgozbiór Biblioteki to ponad 35 tys. woluminów. Biblioteka wzbogaciła w 2015 roku
swój księgozbiór o 374 wol. wydawnictw zwartych i 99 wol. czasopism. Oprócz książek w
języku francuskim, hiszpańskim, włoskim i portugalskim, pojawia się coraz więcej książek
anglojęzycznych. Wydatki na działalność Biblioteki utrzymały się na poziomie porównywalnym
z rokiem 2014. Większość zakupów książkowych była możliwa dzięki grantom pracowników i
doktorantów. Dalszemu spadkowi uległa ilość zamówień i wypożyczeń zarówno na zewnątrz,
jak i do czytelni. W czasie wakacji przeprowadzono skontrum, w czasie którego ujawniono 22
wol. braków bezwzględnych i 35 wol. braków względnych. Przeprowadzono też 3 duże
selekcje: 2 selekcje wydawnictw zwartych (3.022 wol.) oraz selekcję skryptów (221 wol.).
Przeprowadzono również selekcję książek w czytelni – przeniesiono do magazynu
i przeznaczono do selekcji ponad 500 wol. W znaczący sposób uległa poprawie sytuacja z
oprawą książek. Oprawiono książki na sumę ponad 3,5 tys. zł. Sprawnie 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 113
formularzy. Pracownicy uczestniczyli w szkoleniach, konferencjach, w przygotowaniu wystaw i
spotkań w Instytucie.

Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej
W bibliotece były zatrudnione 3 osoby na pełnych etatach. Ubyło jedno pomieszczenie, w
którym mieściła się niewielka czytelnia dla pracowników, kserokopiarka i regały z nowościami.
W jednym z magazynów przemalowano i zabezpieczono jedną ze ścian (ze względu na
niewielkie zagrzybienie). Przeprowadzono prace poselekcyjne (wyjęcie kart z katalogu,
wykreślenie pozycji z inwentarza). Przygotowano dokumentację do przeprowadzenia skontrum
wydawnictw zwartych (arkusze kontroli, rozpisanie wieloegzemplarzówek). Sporządzono
dopisy

do

katalogu

centralnego

czasopism.

Rozpoczęto

oznakowanie

podręcznego. Zakupy nowych książek zostały zrealizowane

księgozbioru

zgodnie z potrzebami

poszczególnych Zakładów w Instytucie. Dodatkowo do biblioteki wpłynęły książki zakupione z
grantów. Spadła liczba książek z darów. Pani dr A. Łamasz dokończyła szkolenie w Bibliotece
Uniwersyteckiej i uzyskała uprawnienia katalogera (sporządzanie rekordów bibliograficznych w
systemie Virtua i współ-katalogowanie w NUKAT). Dzięki temu część nabytków została
opracowana już przez naszą bibliotekę. Nieznacznie spadła liczba czytelników i liczba
zamówień. Zamieszczono 8 wykazów nowości na stronie Biblioteki i tablicy ogłoszeń. Kilka
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grup studentów zostało przeszkolonych przez p. dr A. Łamasz.

Biblioteka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
W roku 2015 Biblioteka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej udostępniała zbiory
czytelnikom 5 dni w tygodniu, od wtorku do soboty. Obecnie jej księgozbiór to ponad 5.700
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 2015 zakupiono 420
woluminów, na które wydano 36.200 zł. Na prenumeratę czasopism zagranicznych wydano
3.728 zł (są to czasopisma zagraniczne, nieskatalogowane jeszcze, dlatego nie wykazano ich
ilościowo w tabelce ani w załączniku). Księgozbiór Biblioteki Dziennikarstwa włączony jest do
centralnego opracowania - książki zostają wysłane do Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie
opracowuje się je komputerowo. 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.). Ze względu na fakt, iż biblioteka posiada bogaty księgozbiór anglojęzyczny
odwiedzana jest nie tylko przez pracowników, doktorantów czy studentów (stacjonarnych,
zaocznych, podyplomowych) Dziennikarstwa ale również przez osoby z zewnątrz. 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 13 godzin,
przeszkolono 215 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 kulturalno-oświatowe
dla studentów filologii niderlandzkiej i gości z zewnątrz, jej godziny otwarcia są z tymi
zajęciami bezpośrednio skorelowane 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. Katedra Filologii Niderlandzkiej finansuje zakup nowych książek do BN z dotacji
ministerialnych, bądź też z takich źródeł jak: badania własne, subkonto Ośrodka Kultury
Niderlandzkiej oraz subkonto kursów językowych. Środki finansowe na zakup nowych książek

114

z roku na rok systematycznie maleją, przez co, rosną braki podstawowych skryptów i lektur dla
studentów. Posiadane skrypty i podręczniki w najogólniejszych zarysach zaspokajają potrzeby
użytkowników. Zakończono proces selekcji tej części księgozbioru skryptowego, którą BN
odziedziczyła po skontrum przeprowadzonym w 1999 roku w Bibliotece Instytutu Filologii
Germańskiej, poprzedzającym powstanie Biblioteki Niderlandystycznej. Z uwagi na fakt, że są
to w większości skrypty, wydane w latach 1950-1980, sporządzono protokół o wycofanie ich z
inwentarza. Bibliotece Niderlandystycznej realnie zagraża całkowity brak miejsca na nowe
nabytki. Do przeprowadzenia skontrum całego księgozbioru potrzebne są minimum dwie
osoby i zamknięcie biblioteki (bez udostępniania zbiorów czytelnikom w międzyczasie).

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
Biblioteka Instytutu Astronomicznego
W Bibliotece Instytutu Astronomicznego obsługa jest jednoosobowa. Liczba czytelników
zarejestrowanych w tym roku wynosi 78 osób. Księgozbiór całkowity to około 22.000 wol. i
udostępniany jest na miejscu (w szczególności dotyczy to czasopism i literatury fachowej w
języku obcym). Zakup, gromadzenie i opracowanie księgozbioru odbywają się we własnym
zakresie. Baza publikacji pracowników Instytutu została poszerzona o dorobek z lat 90-tych,
80-tych, 70-tych; w roku bieżącym zostanie zrealizowany pełny wpis za lata 60-te, 50-te oraz
40-te.

Biblioteka Instytutów Fizyki
W roku sprawozdawczym w Bibliotece zatrudnione były 3 osoby w wymiarze 2 i 1/2 etatu.
Warunki lokalowe nie uległy zmianie. Utrzymano dotychczasowe godziny udostępniania
zbiorów. Wydatki na zakupy książek utrzymały się na podobnym poziomie. Około 10%
wydatków sfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
„Kapitał Ludzki”. Książki wydawnictw zagranicznych w ok. 80% pokryte były z grantów
pracowników. W 2015 roku całkowicie zrezygnowano z zakupu drukowanej wersji czasopism
zagranicznych. Kontynuowano uczestnictwo w konsorcjach AIP/APS, IOP, Nature Materials,
Nature Physics, a koszt dostępu pokrył fundusz badań statutowych. W tym roku również
wykupiono dostęp do podręczników akademickich poprzez czytelnie internetową Ibuk Libra.
Księgozbiór biblioteki w całości opracowywany był komputerowo przez Sekcję Opracowania
dla Bibliotek Specjalistycznych BU. Odnotowano 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 internetowych szkoleniach Web of Science.
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WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
W Bibliotece jest nadal zatrudnionych pięć osób w systemie dwuzmianowym, w pełnym
wymiarze godzin. Biblioteka jest czynna dla czytelników od poniedziałku do czwartku w godz.:
9:00-18:00, w piątek do 17:00. W 2015 r. ilość zakupionych książek była porównywalna w
stosunku do poprzedniego roku sprawozdawczego, jednak liczba wpływów ogółem zmalała,
ze względu na znacznie niższą ilość otrzymanych darów. Wszystkie wpływy druków zwartych
zostały opracowane w systemie Virtua. Opracowano 278 woluminów nowych nabytków oraz
darów, a także 244 woluminy z retrokonwersji, co w sumie dało 522 utworzonych rekordów
egzemplarza. Kontynuowano dopisy do elektronicznego katalogu czasopism (zamieszczonego
na stronie IM). W sumie opracowano 521 woluminów druków ciągłych. Biblioteka prowadziła
własną wymianę czasopism, dzięki której otrzymała 23 woluminy czasopism zagranicznych. W
okresie sprawozdawczym oddano do oprawy 356 woluminów czasopism i książek.
Przeprowadzono również dezynfekcję ok. 20 woluminów w komorze gazowej BU. W minionym
roku Bibliotekę odwiedziło 12.679 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 2015 była wyższa niż we
wcześniejszych

latach.

Wzrosła

liczba

zarejestrowanych

użytkowników.

W

okresie

wakacyjnym wykonano pierwszy etap reorganizacji i porządkowania czasopism w magazynie
druków ciągłych (osobne pomieszczenie na poziomie „0”).

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH
Biblioteka Instytutu Historycznego
Rok

2015

ponownie

zaskoczył

pracowników

Biblioteki

Instytutu

Historycznego

niespodziewanym wydarzeniem. Otóż w sierpniu i wrześniu, a więc tuż przed rozpoczęciem
nowego roku akademickiego przeprowadzono wcześniej nieplanowane malowanie wszystkich
pomieszczeń biblioteki co wiązało się z dodatkowymi dla bibliotekarzy obowiązkami.
Koniecznym było ściąganie książek z półek, przesuwanie regałów, czyszczenie i mycie
zarówno książek, jak regałów, mebli i sprzętów. Zaangażowanie bibliotekarzy było bardzo
intensywne oraz wyczerpujące, ponieważ zbliżający się nowy rok akademicki wymuszał
pośpiech. Podobnie jak w latach poprzednich w Bibliotece IH pracowano w systemie
dwuzmianowym w godz. 900–1800, dyżury pełniono także w soboty. Biblioteka IH gromadzi
ponad 148.000 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,
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inwentaryzację i opracowanie, zarówno tradycyjne jak i komputerowe, po udostępnianie,
zarówno miejscowe jak przez wypożyczalnię międzybiblioteczną. W stosunku do roku 2014 o
ponad 100% wzrosły wpływy, zarówno w postaci zakupów jak i darów. Liczba nabytków
wzrosła z około 140 w 2014 do 220 miesięcznie w 2015 r. Także i w roku 2015 księgozbiór
znacząco wzbogacił się w literaturę zagraniczną dzięki dużym grantom pracowników Instytutu
Historycznego. W 2015 r. ponownie odnotowano spadek liczby dzieł udostępnionych
w czytelni i wypożyczonych na zewnątrz. W grudniu 2015 r. w szkoleniu organizowanym przez
Bibliotekę Uniwersytecką wzięła udział pracownica BIH – szkolenie zakończyło się
uzyskaniem uprawnień do kopiowania rekordów z bazy NUKAT, dzięki czemu BIH zyskała
możliwość szybszego włączenia większej liczby dzieł z księgozbioru do katalogu
komputerowego. W BIH prowadzono także działalność naukową. Iwona Mrozowicz i Beata
Nowak były współautorkami Bibliografii historii Śląska 2011, która ukazała się w 2015 r. z datą
wydania 2014. W 2015 r. obie autorki wprowadziły ponad 1.300 rekordów za rok 2013 do
internetowej wersji bibliografii. Publikacja w formie książki ma się ukazać w 2016 roku. Na
bieżąco trwają prace obejmujące rok 2014. W 2015 r. rozpoczęto inwentaryzację i
opracowanie księgozbioru podarowanego przez rodzinę po śmierci profesora Wojciecha
Wrzesińskiego. Z ponad 7.000 woluminów przyjęto dotychczas 694 i wpisano do nowego
inwentarza, przeznaczonego wyłącznie dla tego księgozbioru. Dzieła zostały oklejone
ekslibrisami Biblioteki Instytutu Historycznego oraz oznaczone ekslibrisami księgozbioru
Wojciecha i Doroty Wrzesińskich – pieczątką lub naklejką z grafiką. Prócz liczby inwentarza
książkom nadano sygnaturę w postaci inicjału WW. W 2015 roku do grupy bibliotekarzy
została awansowana pracownica BIH mgr Izabela Andrakowicz.

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki
W roku sprawozdawczym w Bibliotece nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne.
W porównaniu z rokiem ubiegłym kwota na zakup wydawnictw zwartych zmalała z 28.923 zł w
2014 r. do 19.962 zł w 2015 r. (udział środków z projektu badawczego MAESTRO prof. dra
hab. Jana Harasimowicza w zakupach wynosi ok. 13% = 2.587 zł). Kwota na zakup czasopism
wzrosła o 47%. Wydatki na oprawę i konserwację zbiorów na nieco mniejszym poziomie niż w
latach ubiegłych, tj. 2.774 zł (oprawiono 139 wol.). Zmniejszyła się liczba zakupów krajowych:
101 wol. (w 2014 r. – 176 wol.). Liczba instytucji, z którymi prowadzimy wymianę: 53 (w 2014
r. – 51) i liczba pozyskanych tą drogą książek: 96 wol. (w 2014 r. – 180 wol.). Zwiększyła się
liczba darów: 262 wol. (w 2014 r. – 115 wol.). W ramach wymiany rozesłano 31 wol. książek
(publikacje pracowników Instytutu) i 120 wol. czasopism (3 numery „Quartu” – kwartalnika
wydawanego przez Instytut Historii Sztuki). Pracownik biblioteki przeprowadził zajęcia
z przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku.
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Biblioteka Instytutu Pedagogiki
W bibliotece zatrudnionych jest 6 osób na pełnych etatach. W 2015 r. dwie osoby odeszły z
pracy, na ich miejsce zostali przyjęci nowi pracownicy. 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 zajęcia z wyszukiwania informacji dla
uczestników seminariów licencjackich i magisterskich. 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 wzrosły, a na zakup czasopism
spadły. Wycofano się z prenumeraty tytułów dostępnych online. Nastąpił wzrost ilości
czytelników i liczby udostępnionych zbiorów, co związane jest z jednej strony z przyjęciem na
pierwszy rok studiów większej w stosunku do lat poprzednich liczby studentów, z drugiej –
zwiększeniem limitów wypożyczeń. Od 1 października 2015 r. zrezygnowano z rewersów
papierowych. Rejestracja zwrotów i wypożyczeni książek odbywa się wyłącznie komputerowo.
W bieżącym roku przeprowadzono selekcję i skontrum księgozbioru czytelni oraz selekcję
zarówno księgozbioru głównego, jak i skryptowego. Dzięki temu uzyskano w magazynie
miejsce na nowe nabytki. W ciągu całego roku prowadzono retrokonwersję zbiorów. Obecnie
100% czasopism i 99% książek posiada rekordy w katalogu OPAC. Wprowadzano pozycje do
Pedagogicznej Biblioteki Cyfrowej w ramach BCUWr. oraz repozytorium. Bibliotekarze 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 zajmujemy 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. W 2015
r. wymieniono meble i zakupiono ladę biblioteczną w pracowni bibliotekarzy i wypożyczalni. W
tym roku zgłaszamy konieczność remontu magazynu (s. 42). Obecnie około 84,27%
księgozbioru druków zwartych znajduje się w bazie komputerowej systemu Virtua i 58
rekordów zasobu tj. 614 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” wprowadziliśmy 138 opisów bibliograficznych, systematycznie wydajemy
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czytelnikom pin-y do bazy iBUK. W tym roku wymieniono komputery w Wypożyczalni.
Staraniem dr. Wiktora Czernianina ukazał się kolejny numer półrocznika naukowego, pt.:
„Przegląd Biblioterapeutyczny” (R. V 2015, nr 1 i 2), którego jest redaktorem naczelnym, a
sekretarzem redakcji mgr Kiriakos Chatzipentidis. Przegląd Biblioterapeutyczny znajduje się w
części B wykazu punktowanych czasopism naukowych (5 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. 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 były tworzone rekordy egzemplarzy.
Biblioteka posiadała w stałym użytkowaniu 4 komputery, w tym dwa ze skanerami dla
czytelników. Ponadto czytelnicy mogli przez cztery dni w tygodniu korzystać z komputerów w
Pracowni Komputerowej, dzięki bezpośredniemu połączeniu Biblioteki z Pracownią. Liczba
czytelników i wypożyczeń utrzymywała się stale na wysokim poziomie. Największe źródło
wpływu do księgozbioru stanowiła wymiana publikacji własnych Instytutu Archeologii z
wieloma instytucjami archeologicznymi w kraju i za granicą.

Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej
W Bibliotece od 01.01.2007 r. na pełen etat zatrudniona jest mgr Magdalena Bednarek. Do jej
obowiązków należą wszystkie czynności związane z prowadzeniem biblioteki z wyjątkiem
opracowywania 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, które znacznie
zwiększyły wpływy w bibliotece. 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
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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 ponad 13.700 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 2015 roku także funkcję pracowni
komputerowej dla studentów obu kierunków oraz siedzibę archiwum dźwiękowego Pracowni
Badań Pejzażu Dźwiękowego. W roku sprawozdawczym biblioteka rozpoczęła samodzielne
tworzenie rekordu egzemplarza w systemie Virtua. Kontynuowano inwentaryzację i
opracowanie księgozbioru prof. Reinholda Brinkmanna. W 2015 roku biblioteka przejęła
prywatne archiwum prof. Stanisława Pietraszki, wieloletniego pracownika i Dyrektora Instytutu
Kulturoznawstwa oraz założyciela studiów kulturoznawczych we Wrocławiu. We wrześniu
pracownik biblioteki wziął udział w jednodniowym szkoleniu Polska Bibliografia Naukowa oraz
POL-index w kontekście obowiązków informacyjnych czasopism naukowych, zorganizowanym
w Katowicach przez Index Copernicus. W grudniu pracownik biblioteki odbył w Bibliotece
Uniwersyteckiej szkolenie w zakresie pobierania danych z katalogu centralnego NUKAT do
katalogu lokalnego Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. W roku sprawo-zdawczym
biblioteka wzbogaciła się o czytnik kodów kreskowych oraz nową drukarkę.

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 przebywa na urlopie wychowawczym.
Zarejestrowano dużo mniej nowych czytelników. Zmniejszyła się również liczba osób
korzystających z usług Biblioteki. Po raz pierwszy zmniejszyła się liczba użytkowników
korzystających z materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej. Nieznacznie wzrosły
wydatki na zakup wydawnictw zwartych.
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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 2015 zanotowano zbliżone charakterystyki
zarówno co do wypożyczeń jak i liczby odwiedzin w czytelni oraz niewielki spadek 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, a także osób z zewnątrz, w którym
uzyskują oni szeroki zakres specjalistycznych informacji bibliotecznych i naukowych z zakresu
meteorologii klimatologii i ochrony środowiska.

Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych
Zatrudnione są te same dwie osoby z długim stażem pracy. Warunki przechowywania zbiorów
są dobre. Biblioteka była czynna przez cały rok, również w okresie wakacji. Większość
nabytków biblioteki pochodziła z darów i egzemplarza obowiązkowego BU. Książki i skrypty
zakupiono tylko dla nowego kierunku – inżynieria geologiczna. Liczba zarejestrowanych
czytelników zmniejszyła się o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Jako efekt postępującej
cyfryzacji odnotowano spadek wypożyczeń do domu o 14%. Liczba udostępnionych
woluminów w czytelni była porównywalna z rokiem ubiegłym. Kontynuowano subskrypcję baz;
GSW i GeoRef. Przeprowadzono szkolenie biblioteczne dla studentów geologii i inżynierii
geologicznej.

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych
Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych nadal funkcjonuje w rozproszeniu, w 4 lokalizacjach.
Od czerwca jeden z pracowników jest na urlopie macierzyńskim, od 24.11 na emeryturze jest
inny pracownik, który przez dużą część roku przebywał na zwolnieniach lekarskich. W związku
z tym nie można było zapewnić obsługi do Biblioteki Biologii Człowieka. Biblioteka ta była
bardzo często bez obsługi, pomimo tego, że w tym roku utworzono nowy kierunek studiów o
tej tematyce. Sytuacja spowodowała liczne skargi studentów. W ramach możliwości pracuje w
niej wolontariusz, obecnie doktorant Bibliotekoznawstwa. Aby zapewnić możliwość otwarcia w
okresie wakacyjnym jeden pracownik w czasie jednego dnia obsługiwał 3 biblioteki. W
Bibliotece Biologii Roślin jest pracownik na umowę zlecenie, Biblioteka jest czynna
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niedostatecznie w stosunku do tego, jakie są wymagania. Biblioteka Biologii Zwierząt oraz
Genetyki i Mikrobiologii są czynne w godzinach pracy bibliotekarzy, ale niestety studenci
nawet wtedy mogą się liczyć z zamknięciem, ponieważ wymaga tego obsługa administracyjna
wszystkich bibliotek Wydziału Nauk Biologicznych. Biblioteka bierze udział w tworzeniu
Repozytorium, w końcu października bibliotekarz importował publikacje Wydziału do bazy PBN
w Warszawie. Biblioteka uczestniczy w tworzeniu sprawozdań dla Wydziału, na podstawie baz
publikacji (np. sprawozdanie statutowe i wiele innych). Ciągle kontynuowane są prace
związane ze scalaniem bibliotek. Biblioteka ma ustalony limit zakupów w kwocie 10.000 zł na
całość. W tym roku spowodowało to, że od lipca nie zakupiono już żadnych pozycji.

Biblioteka Muzeum Przyrodniczego
W 2015 roku Biblioteka Muzeum pracowała w niezmienionych warunkach w Herbarium przy
ul. Sienkiewicza 5. Zajmuje tu 136m kw., ale pomieszczenia rozproszone są w całym budynku:
magazyn książek i czasopism na II piętrze, magazyn podręczny (w odległym miejscu od
czytelni), czytelnia (pomieszczenie wspólne - sala konferencyjna - dla pracowników
Herbarium) i 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
nieodpowiednich dla książek). Od października nie działa winda, a magazyn jest przecież na II
piętrze – praca jest więc utrudniona. Zakupiono do Biblioteki drukarkę ze skanerem, co
umożliwiło stworzenie usługi przesyłania on-line poszukiwanych artykułów. Bibliotekę
prowadzi w ramach rozszerzonych obowiązków dr Jolanta Jurkowska (starszy specjalista
biolog).

Biblioteka Ogrodu Botanicznego
Biblioteka Ogrodu Botanicznego w 2015 roku otwarta była dla czytelników we wtorki i środy w
godzinach od 8:00 do 10:00. 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
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uda nam się zmienić. Byłoby to dużym ułatwieniem dla bibliotekarza i pomocne czytelnikom.
Opracowanie druków zwartych odbywa się centralnie przez Bibliotekę Uniwersytecką,
natomiast druki ciągłe opracowywane są we własnym zakresie. Co roku wykonywane są
dopisy do katalogu czasopism Biblioteki Ogrodu Botanicznego oraz katalogu kartkowego
czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej.

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII
Biblioteka Wydziału Biotechnologii
W roku 2015 zakupiono ponad 280 woluminów książek. 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 6.583 czytelników nie tylko własnych
(studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Chemii), ale i środowiska naukowego z
Wrocławia, Polski oraz gości zagranicznych. Wypożyczono do domu 3.951 woluminów
książek. W ramach wypożyczalni międzybibliotecznej zrealizowano 130 zamówień wysyłając
20 książek oraz 1.903 strony ksero, skanów lub plików pdf do 32 bibliotek oraz pośredniczono
w realizacji 27 zamówień na artykuły i książki z 10 bibliotek dla swoich czytelników. Bieżące
wpływy druków zwartych (241 wol.) opracowano tradycyjnie i komputerowo w systemie
VIRTUA przez pracowników biblioteki Wydziału Chemii. W ramach codziennych obowiązków
prowadzono też komputeryzację retro. W bieżącym roku katalog online biblioteki powiększono
o 370 rekordów bibliograficznych, 21 rekordów zasobów dla 510 woluminów książek i 809
rekordów egzemplarza dla książek, co zwiększyło komputeryzację druków zwartych do 84%.
W 2015 roku uczestniczono w licznych szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę
Uniwersytecką dotyczących m. in. Biblioteki Cyfrowej, Repozytorium UWr, bazy książek
elektronicznych EBL, nowych zasad w Nukat dla katalogerów. Efektem uczestnictwa w
szkoleniu NUKAT dot. tworzenia rekordów bibliograficznych druków ciągłych jest rozpoczęcie
komputeryzacji czasopism znajdujących się w Bibliotece Wydziału Chemii. Utworzono i
wprowadzono do bazy NUKAT pierwsze 3 rekordy bibliograficzne dla druków ciągłych.
Biblioteka odpowiada za wydziałową bazę publikacji naukowych swoich pracowników, do
której w bieżącym roku wpisano 272 pozycje. Uwzględniono w rekordach obowiązujące
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wartości IF i punkty za publikacje z listy ministerstwa. Baza liczy obecnie 6.812 publikacji za
lata 1989-2015 w tym 5.379 to artykuły z listy filadelfijskiej. Zawartość bazy widoczna jest na
internetowej stronie wydziałowej. W 2015 roku przełożono oraz zmodyfikowano 490 rekordów
publikacji naukowych pracowników Wydziału Chemii za 2014 i 2015 rok z bazy wydziałowej do
Bazy Bibliografii Publikacji Pracowników i Doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego. Zgodnie
z Rozporządzeniem MNiSzW z dnia 29 czerwca nakładającym na jednostki naukowe
obowiązek wprowadzenia do Polskiej Bibliografii Naukowej wszystkich publikacji za lata 20132015, uzupełniono ok. 900 opisów bibliograficznych prac pracowników Wydziału Chemii o
dodatkowe dane wymagane przez ministerstwo (tj. DOI artykułu i czasopisma, ISSN, e-ISSN,
informacje dot. open access, liczby arkuszy wydawniczych i inne). Wymagało to przeszukania
wielu baz i stron internetowych oraz naniesienia tych danych w odpowiednie pola bazy MAK
Biblioteki Uniwersyteckiej i formularza ministerialnego. Biblioteka zorganizowała wystawę z
okazji jubileuszu 70-lecia nauki we Wrocławiu, którą można było oglądać w holu Wydziału
Chemii od 6 czerwca do 31 października 2015 r.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych (BWNS)
W roku 2015 stan zatrudnienia w Bibliotece wynosił 9 etatów. Warunki lokalowe nie uległy
zmianie i są z punktu widzenia użytkownika bardzo dobre. Od kilku lat zmniejszają się wydatki
finansowe na zakup książek. Nie oznacza to jednak obniżenia poziomu wpływu wydawnictw
do zbiorów. Pozostaje on na zbliżonym poziomie dzięki intensywnie prowadzonej wymianie z
wieloma

ośrodkami

naukowymi.

Ponadto

głównym

źródłem

finansowania

zakupów

wydawnictw zwartych jest realizacja projektów badawczych oraz uczestniczenie w projekcie
współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poważnym źródłem wpływów są dary przekazywane bibliotece
przez indywidualnych darczyńców oraz wydawnictwa i fundacje, z którymi od lat
współpracujemy. Wpływy te stanowią 50% zgromadzonych w roku sprawozdawczym zbiorów.
Opracowanie zbiorów od 2013 roku jest realizowane przez zespół naszej biblioteki.
Korzystamy jedynie w niewielkim stopniu z merytorycznego wsparcia zespołu opracowania
centralnego BU przy katalogowaniu nowości zagranicznych. Opracowanie czasopism, łącznie
z napełnianiem bazy komputerowej jest realizowane w naszej bibliotece. Wszystkie wpływy
opracowywane były na bieżąco w systemie VIRTUA. Pracownicy równolegle prowadzili
opracowanie retrospektywne w oparciu o nowe rekordy bibliograficzne pojawiające się w
bazie. Dwóch pracowników w roku sprawozdawczym, po odbyciu szkolenia, uzyskało
uprawnienia do kopiowania opisów z katalogu centralnego NUKAT. Kontynuowano prace
zmierzające do rozbudowy księgozbioru Lektorium w szczególności do utworzenia dużego
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nowoczesnego księgozbioru literatury zagranicznej, zakupionej do zbiorów ze środków
przeznaczonych na kierunki anglojęzyczne. Systematycznie prowadzona jest kontrola i
ewidencja zbiorów. W roku sprawozdawczym przeprowadzono, zakończoną protokołem
selekcję księgozbioru oraz przygotowano dwie listy selekcyjne. Przeprowadzono również
skontrum części księgozbioru. W roku sprawozdawczym biblioteka uczestniczyła w projekcie
IBUK LIBRA. Systematycznie też powiększamy swój udział w projektach: Biblioteka Cyfrowa
BUWr oraz Repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego, w których mamy już odpowiednio 19 i
72 obiekty. W październiku przeprowadzono zajęcia z przysposobienia bibliotecznego dla
studentów pierwszych lat wszystkich kierunków. Łącznie przeszkolono 1.093 studentów.
Szkoleniem zostali objęci również studenci kierunków anglojęzycznych oraz studenci
programu Erasmus Mundus. Z myślą o nich przygotowano również w języku angielskim
instrukcję dotyczącą zapisów i korzystania z naszych zbiorów.

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Biblioteka posiadała 25 etatów. W 2015 r. prawie dwukrotnie wzrosła (– do 188) ilość zwolnień
lekarskich w porównaniu z poprzednim rokiem, w którym było tylko 97 dni) . Środki na wydatki
Biblioteki pochodziły z budżetu Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Biblioteka wpłaciła
do kasy Kwestury: 20.272 zł (11.682 zł za kary za przetrzymanie książek, 4.835 zł - za karty
do czytelni oraz 3.755 zł - za usługi kserograficzne i drukowanie). Biblioteka zakupiła w 2015 r.
nową bazę Cambridge Law Reports. Czytelnicy mieli możność uczestniczenia w licznych
prezentacjach baz danych oraz zapoznania się z wieloma z nich poprzez dostęp testowy,
zarówno do baz polskich jak i zagranicznych. Sukcesywnie rozwijała się Prawnicza i
Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, w której w sumie umieszczono już 2.217 pozycji. Rozwijało
się też wydziałowe repozytorium, w którym na koniec 2015 r. było 722 artykułów. Bibliotekarze
przygotowali wystawy: Maj - wystawa dotycząca prawnika litewskiego Michała Romera
(Chwile z życia – między Polską a Litwą), Grudzień - z okazji 70-lecia Wydziału bibliotekarze
bardzo aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu wystawy internetowej. Wszyscy zbierali
bibliografię zmarłych profesorów i docentów, która obecnie jest dostępna pod linkiem
http://70.wpae.uni.wroc.pl/. Kilku bibliotekarzy pomagało zbierać materiały do tej wystawy, a
Krzysztof Mruszczak fotografował je, obrabiał i przekazywał do umieszczenia online. Ponadto
Bożena Górna i Krzysztof Mruszczak przygotowali z tej okazji wystawę 37 tablic, które obecnie
są wystawione w holu budynku D. Konferencje i szkolenia: Kierownik Biblioteki wzięła udział w
dniach 25-26 czerwca w dwudniowej XIII Konferencji Kierowników Bibliotek Prawniczych w
Opolu. 29 IX 2015 r. w ramach XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki Tadeusz Juchniewicz
miał wykład Wady i zalety książek tradycyjnych, wziął też udział w III Kongresie
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Lituanistycznym na Uniwersytecie Wrocławskim. Dwie osoby były obecne na jednodniowej
konferencji zorganizowanej przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich (Niematerialne
zasoby bibliotek oraz udział bibliotekarzy w ich tworzeniu 20 XI).Czworo bibliotekarzy wzięło
udział w wyjazdach zagranicznych (tygodniowych) w ramach programu Erasmus. 2 studentki
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa odbyły tygodniową praktykę związaną z biblioteką
cyfrową. Ponadto 2 grupy szkoleniowe odbyły zajęcia. Do bazy Polon przekazano 2.706
publikacji z lat 2013-2015 (281 monografii, 1296 rozdziałów książek, 1129 artykułów
czasopism). Do Pol-indeksu wprowadzono bibliografię artykułów do Folia Iuridica Universitatis
Wratislaviensis z lat 2012-2015 (m.in. przyczyniło się to do zwiększenia punktacji czasopisma
- 4 pkt).

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE I POZAWYDZIAŁOWE
Centrum Brytyjskie
W

2015

roku,

tradycyjnie,

dużym

powodzeniem

cieszyły

się

lekcje

biblioteczne,

przeprowadzane w Centrum Brytyjskim dla dzieci i młodzieży szkolnej, także specjalnej. W
okresie styczeń - grudzień 2015 przeprowadziłyśmy 44 lekcje biblioteczne, dla dzieci od
przedszkola do klas licealnych. Także, tak jak w latach ubiegłych, odwiedza nas wiele osób,
przygotowujących się do olimpiad anglojęzycznych i egzaminów językowych. Niektórzy
czytelnicy szczególnie cenią sobie starsze podręczniki z naszego księgozbioru. W ramach
wypożyczeń międzybibliotecznych Centrum Brytyjskie pośredniczyło w wypożyczeniu dla
naszej czytelniczki książek w j. angielskim z warszawskiej Miejskiej Biblioteki oraz udostępniło
swe anglojęzyczne zbiory Bibliotece Miejskiej Głogowa. W 2015r. urządziłyśmy dwie wystawy,
prowadzony jest także blog Centrum Brytyjskiego. Cieszymy się z darów czytelników,
niektórzy regularnie dostarczają nam przeczytane już swoje książki, włączane do księgozbioru
Centrum. Obecnie w Bibliotece pracują dwie osoby. Trzeci etat pozostaje zamrożony. Na rok
2016 planujemy współpracę z nauczycielami języka angielskiego oraz poszerzanie
księgozbioru.

Biblioteka Austriacka
Drugi początek Biblioteki Austriackiej wyznaczyło pismo z dnia 24 sierpnia 2015 r.,
w którym Kanclerz Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, iż na potrzeby Biblioteki
Austriackiej przydzielone zostały pomieszczenia o łącznej powierzchni 238,54 m² znajdujące
się w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej przy ul. Joliot-Curie 12 we Wrocławiu. W drugiej
połowie roku przystąpiono do przeprowadzenia księgozbioru bibliotecznego: druków zwartych,
ciągłych, mediów elektronicznych, wszelkich dokumentów bibliotecznych oraz całego
dotychczas wykorzystywanego sprzętu bibliotecznego: regałów, biurek, krzeseł, szaf,
komputerów, sprzętu elektrycznego i drobnych materiałów biurowych. Całość przedsięwzięcia
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wymagała koordynacji prac poszczególnych jednostek uczelnianych: Działów: Przygotowania
Inwestycji i Remontów, Realizacji Inwestycji, Infrastruktury Technicznej – m.in. opracowanie
projektu architektonicznego pomieszczeń, montaż sufitu podwieszanego, paneli podłogowych,
instalacji elektrycznej, założenie systemu alarmowego i ochronnego, założenie rolet
sterowanych elektrycznie, instalacja przewodów telefonicznych, wymiana oświetlenia, prace
ślusarko-stolarskie - zakotwiczenie regałów, naprawa uszkodzonego sprzętu; Działu Logistyki
– prace relokacyjne, transport; Działu Administracji Uczelni, w tym Biblioteki Uniwersyteckiej prace związane z doposażeniem biblioteki (zakup bramek antywłamaniowych, szafek
ubraniowych, dodatkowych regałów, sprzętu audio-wizualnego, telefaksu, prace porządkowe;
Oddziału Komputeryzacji BUWr - zakup i instalacja komputerów; Biblioteki Austriackiej pakowanie i rozpakowanie materiałów bibliotecznych, ich oczyszczanie i porządkowanie na
regałach w nowej siedzibie przy jednoczesnym wykonywaniu prac bieżących: obsługa
czytelnika, realizacja zamówień Wypożyczalni Międzybibliotecznej, przyjmowanie poczty i
nowych nabytków, organizacja imprez artystycznych (spektakl teatralny z udziałem aktorki z
Austrii Anity Zieher pt. Curie – Meitner – Lammar – unteilnar i wystawy Międzyklturowe
spotkania), konkursów (translatorski i piosenki bożonarodzeniowej) itp. Ponadto Biblioteka
Austriacka była współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej: Ad mundum
poëtarum et doctorum cum Deo Ksiądz Profesor Bonifacy Miązek – życie i dzieło; koncertu:
Gitara + Ladies: Julia Malischnig i Jacques le Roux – Magia Południowej Afryki oraz innych
działań służących promocji literatury i kultury Austrii oraz Lichtensteinu, takich jak warsztaty
literackie dla dzieci i młodzieży, prelekcje i pokazy filmowe; brała udział w „Nocy Andersena” –
imprezie literackiej organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 4 w Strzegomiu. Dalia
Żminkowska uczestniczyła w szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką
oraz w ramach programu ERASMUS przebywała na szkoleniu w Międzynarodowym Instytucie
Literatury dla Dzieci i Młodzieży w Wiedniu. W 2015 r. włączono do księgozbioru
bibliotecznego 120 wol. druków zwartych, 37 tytuły czasopism. Przybyły 4 nowe czasopisma.
Stan zatrudnienia nie uległ zmianie: 1 osoba pracuje na pełnym etacie.

Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
W bibliotece Studium pracują na pełnych etatach 2 osoby zatrudnione na stanowiskach
kustoszy. W roku 2015 wskaźniki odwiedzin i wypożyczeń w czytelni i wypożyczalni
zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego. Mniejsze były również wpływy do biblioteki z
kupna ze względu na ograniczenia finansowe. W roku sprawozdawczym rozpoczęto selekcję
druków ciągłych. Zostanie ona zakończona w roku 2016.

Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta
(CSNE im. W. Brandta)
Księgozbiór biblioteki CSNE liczy obecnie ok. 10 tys. druków zwartych, ok. 1 tys. woluminów
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czasopism. W zbiorach znajdują się unikatowe wydawnictwa (np. stenogramy niemieckiego
Bundestagu i Bundesratu), lub trudno dostępne we wrocławskich bibliotekach. Darczyńcami
biblioteki są osoby prywatne i instytucje. Biblioteka CSNE gromadzi i udostępnia publikacje
specjalistyczne z zakresu stosunków polsko-niemieckich, historii Polski i Niemiec po 1945 oraz
integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień: tożsamości narodowej i
europejskiej, stereotypów kulturowych, polityki historycznej, pamięci zbiorowej, Holocaustu,
opozycji antyhitlerowskiej w Niemczech, opozycji antykomunistycznej w Europie, parlamentaryzmu europejskiego, konstytucji dla Europy, niemieckich idei integracji europejskiej,
aktualnej polityki międzynarodowej, mniejszości narodowych, własności i restytucji dóbr, teorii
kultury i mediów. Zbiory dostępne są dla wszystkich zainteresowanych księgozbiorem CSNE,
a zwłaszcza dla studentów i pracowników naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ze
zbiorów bibliotecznych można korzystać wyłącznie w czytelni. Do dyspozycji czytelników jest
katalog on-line oraz specjalistyczne bazy danych.

Biblioteka im. Jana Czekanowskiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL)
Biblioteka jest włączona w uczelniany system biblioteczno-informacyjny. 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 online zbiorów bibliotecznych.
Baza jest prowadzona w systemie MAK, zbiory wpisywane są na bieżąco, a także
retrospektywnie. W tej chwili zarejestrowane są książki, które wpłynęły do Biblioteki w latach
1986-2015. Liczba wpływów wydawnictw zwartych i ciągłych nie zmieniła się w porównaniu z
rokiem poprzednim. Zbiory pozyskiwane były drogą kupna, wymiany, darów. Do księgozbioru
wprowadzono także wydawnictwa własne Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. 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) pozyskano przez PTL w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego jako dotacje celowe. Przez cały rok prowadzone były indywidualne szkolenia
biblioteczne. W stosunku do roku ubiegłego wzrosła liczba użytkowników. W okresie
01.01.2015-30.06.2015 dostęp do zbiorów był ograniczony w związku z przeprowadzką
biblioteki. Nowa siedziba Biblioteki PTL mieści się w Bibliotece Głównej Uniwersytetu
Wrocław-skiego przy ul. F. Joliot-Curie 12.
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Biblioteka Instytutu Konfucjusza
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

