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I. Uwagi wstępne  

W roku  2016  Biblioteka  Uniwersytecka  uzyskała  od  władz  rektorskich  Uczelni  kolejną

transzę finansową w wysokości  2,75  mln  PLN na  doposażanie  nowego budynku  oraz

przeprowadzkę agend i zbiorów specjalnych z lokalizacji Biblioteki Na Piasku do nowego

gmachu. Wiele działań podjętych w roku sprawozdawczym zostało podporządkowanych

osiągnięciu  tego  celu.  Realizacja  tak  zakrojonego  przedsięwzięcia  była  wielkim

wyzwaniem  logistycznym,  wymagającym  przeprowadzenia  wielu  przetargów  (m.in.  na

wyposażenie  magazynów  zbiorów  specjalnych  w  nowym  gmachu,  na  umeblowanie  i

wyposażenie  pracowni,  na  zakup  sprzętu  sieciowego  i  komputerowego,  na  transport

zbiorów specjalnych), dokonania zakupów, zainstalowania mebli, sprzętów i wyposażenia

komputerowego,  sprawnego  przetransportowania  zbiorów  oraz  uruchomienia  agend  w

nowym  miejscu.  Szczególnie  ważne  było  jak  najszybsze  uruchomienie  agend  obsługi

użytkowników w nowym gmachu,  tj.  Czytelni  Zbiorów Specjalnych,  Informatorium oraz

Punktu Informacyjnego Biblioteki.

W omawianym okresie do nowego budynku Biblioteki (pomieszczenia przeznaczone pod

działalność  komercyjną)  przeprowadziła  się  również  Biblioteka  Austriacka,  a  także

sfinalizowano  umowę  na  wynajęcie  sal  konferencyjnych  i  seminaryjnych  na  potrzeby

studentów  IDiKS.  W  związku  z  tym  wykonano  też  prace  obejmujące  rozbudowę

infrastruktury sieciowej, w celu zapewnienia nowo zagospodarowanym pomieszczeniom

połączenia z Internetem. 

Ponadto,  w  roku  sprawozdawczym  spory  wysiłek  został  wykonany  przez  Sekcję  Prac

Bibliograficzno-Dokumentacyjnych Oddziału Informacji  Naukowej,  w celu przygotowania

się Uczelni do parametryzacji zaplanowanej na rok 2017. W związku z potrzebą dokonania

eksportu danych z bazy Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów UWr do Polskiej

Bibliografii  Naukowej  (PBN)  –  we  współpracy  z  przedstawicielami  wydziałów  -

dokonywano niezbędnych zmian i uzupełnień w bazie, a także przygotowano materiały

instruktażowe.

W roku  2016  nadal  usprawniano  działające  już  systemy,  w  tym  m.in.  funkcjonowanie

pakietu e-learningowego Biblioteki Uniwersyteckiej, poprzez utworzenie nowych kursów i

zmodyfikowanie  już  istniejących.  Dodatkowo,  pracowano  nad  porządkowaniem  i

usprawnianiem funkcjonowana Inwentarza  Zbiorów Zdigitalizowanych  (IZZ),  który  pełni

funkcję systemu zarzadzania procesami digitalizacyjnymi w BUWr.

Z  prac  zupełnie  nowych –  w  ramach  funduszy  przyznawanych  przez  MNiSW  na

Działalność Upowszechniającą Naukę (DUN), w okresie od czerwca do listopada 2016 r.,
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wykonywano  w  BUWr  projekt  Transkrypcja,  udźwiękowienie  i  udostępnienie  dawnych

utworów muzycznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (projekt 546/P-

DUN/2016). Ponadto, w roku 2016 Biblioteka Uniwersytecka została powołana na Uczelni

do koordynacji procesu przydzielania publikacjom - cyfrowych identyfikatorów DOI (Digital

Object Identifier).

II. Nowy gmach Biblioteki

W  końcu  maja  2016  roku  zapadła  ostateczna  decyzja  władz  Uczelni  w  sprawie

przeniesienia Biblioteki „Na Piasku” do nowego gmachu przy ul. F. Joliot-Curie 12. Na cel

wyposażenia  części  nowego  budynku  Biblioteki  przeznaczonego  na  zbiory  specjalne,

przeprowadzkę  agend,  pracowni  i  zbiorów  z  lokalizacji  przy  ul.  Św.  Jadwigi  ¾  oraz

dodatkowo  na  przeniesienie  Oddziału  Informacji  Naukowej  (wraz  z  wyposażeniem  i

uruchomieniem Informatorium) z budynku przy ul. K. Szajnochy7/9 do nowego gmachu –

Bibliotece przyznano łącznie 2,75 mln PLN. 

W  ramach  otrzymanych  środków  finansowych  po  przeprowadzeniu  postępowań

przetargowych  udało  się  zakupić  regały  jezdne  do  pomieszczeń  magazynowych

przeznaczonych  na  zbiory  specjalne,  meble  metalowe  oraz  drewniane  do  pracowni

przeniesionych z Piasku,  a także doposażenie meblowe dla pracowników OIN (biurka,

szafy,  regały)  i  Informatorium.  W okresie wakacyjnym  rozpoczęto  przenoszenie części

zbiorów (część  starych  druków,  zbiory  bibliologiczne)  do  magazynów  przygotowanych

wcześniej na poziomie +15,6 nowego gmachu oraz przeprowadzono do nowej lokalizacji

Pracownię Reprografii i Digitalizacji, Pracownię Konserwacji Zbiorów Specjalnych, a także

serwerownię. Przeprowadzka zasadniczej części zbiorów mogła rozpocząć się dopiero po

zainstalowaniu  wyposażenia  magazynowego  w  nowym  budynku  Biblioteki,  które  po

przeprowadzeniu  postępowań  przetargowych,  wyłonieniu  wykonawców  i  zgodnie  z

zawartymi umowami sfinalizowano w październiku 2016 r. Proces przeniesienia zbiorów

został  poprzedzony  ich  odkurzaniem  i  oczyszczaniem  oraz  dwukrotną  dezynfekcją

masową, przeprowadzoną w formie zamgławiania magazynów ze zbiorami oraz pracowni

z księgozbiorami podręcznymi. 2 listopada 2016 r., po wyłonieniu wykonawcy na usługi

transportowe i podpisaniu umów - rozpoczęto przeprowadzkę około 12 000 mb cennych

historycznych  kolekcji  Biblioteki:  rękopisów,  starych  druków,  zbiorów  graficznych,

muzycznych i kartograficznych. Ponadto, przeprowadzono część wyposażenia i mebli z

pracowni i gabinetów pracowniczych oddziałów zbiorów specjalnych. 

W listopadzie z lokalizacji Biblioteki przy ul. K. Szajnochy 7/9 przeprowadzono do nowej
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siedziby także Oddział Informacji Naukowej, który od stycznia 2017 r. funkcjonuje przy ul.

F. Joliot-Curie 12 i obsługuje użytkowników w Informatorium oraz pełni dyżury w Punkcie

Informacyjnym Biblioteki, znajdującym się w holu głównym nowego gmachu.

Ponadto, w ramach przyznanej kwoty, w ostatnich 3 miesiącach roku sprawozdawczego

zrealizowano  prace  związane  z  fumigacją  części  zbiorów  kolekcji  dawnej  Biblioteki

Miejskiej  wykonywaną  poza  Biblioteką  przez  firmę  zewnętrzną  i  jej  przeprowadzką  z

budynku Biblioteki przy ul. K. Szajnochy do budynku przy ul. F. Joliot-Curie 12 (magazyn

cymeliów na poziomie +15,6). Łącznie, pakowaniem, dezynfekcją w komorze fumigacyjnej

i  rozpakowaniem  objęto  1 800  mb  księgozbioru,  który  sukcesywnie  udostępniany  jest

użytkownikom - w nowej lokalizacji. 

III. Finanse 

Głównym  źródłem  finansowania  Biblioteki  pozostawał  budżet  Uczelni.  W  2016  r.

Biblioteka Uniwersytecka działała w warunkach samodzielności finansowej. 

W roku sprawozdawczym  Bibliotece  została  przyznana dotacja  MNiSW w wysokości

12 542 700 PLN  (w roku 2015 było to odpowiednio  13 183 500 PLN,  a w  roku 2014 -

11.158.800 PLN),  w tym koszt wynagrodzeń osobowych (z pochodnymi) stanowił kwotę

12     407     491 PLN  (w roku ubiegłym limit  wynagrodzeń wyniósł  odpowiednio 11 480 700

PLN). W ten sposób, poza kosztami osobowymi, Bibliotece przydzielono jedynie 135 209

PLN  (w  2015  r.  było  to  -  1 702 800  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

budynków  użytkowanych  przez  Bibliotekę  i  jednego  (przy  ul.  Szajnochy  10)  –

przygotowywanego  do  sprzedaży,  a  nie  przejętego  jeszcze  przez  Uczelnię.   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 2016 r. wyniosła 529 186

PLN (w 2015 r. było to 949.639 PLN).

IV. Organizacja i kadry  
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Struktura  wykształcenia  kadry wykazuje,  że 145  osób (czyli  73,60  %  wszystkich

zatrudnionych) ma ukończone studia wyższe (9 osób posiada stopień doktora), 8 osób

(4% zatrudnionych) – szkoły policealne, 39 osób (czyli 19,80 %), posiada wykształcenie

średnie oraz 4 osoby – zasadnicze zawodowe, a 1 osoba -  wykształcenie podstawowe.

Wśród wszystkich zatrudnionych: 158 osób to pracownicy służby bibliotecznej (w tym 7

bibliotekarzy  dyplomowanych),  29  osób  -  pracownicy inżynieryjno-techniczni,  10  -

pracownicy administracyjni.

Fluktuacja kadr objęła łącznie 10 osób (odeszło z pracy 5 osób i przyjęto – 5). W sumie,

na koniec roku 2016 – w Bibliotece było zatrudnionych 197 osób). 

Absencja chorobowa w BUWr w roku 2016 wyniosła 4 470 dni. Wskaźnik absencji (przy

49 140 dniach roboczych) wyniósł 9,09 %. W roku 2015 absencja chorobowa wynosiła 1

771 dni (nominalny czas pracy 49 140 dni), co dało wskaźnik na poziomie 4,03 %.  

Średnie pensje pracowników Biblioteki UWr 
na koniec 2016 r.

Pracownicy administracyjni 2 950 PLN  + premia
Pracownicy biblioteczni 2 943 PLN  + premia

Bibliotekarze dyplomowani 4 130 PLN
Pracownicy inż.-techniczni 2 893 PLN + premia

Łącznie  w  roku  sprawozdawczym  awans uzyskało  8  pracowników  Biblioteki

Uniwersyteckiej, w tym: na stanowisko kustosza – 1 osoba, na starszego bibliotekarza – 3

osoby, na bibliotekarza - 2 osoby, na młodszego bibliotekarza – 1 osoba, na technika – 1

osoba. 

Jak  co  roku,  dyrekcja  Biblioteki  złożyła  wnioski  (na  podstawie  opinii  kierowników)  o

przyznanie  zasłużonym  pracownikom  odznaczeń  państwowych.  Z  okazji  Święta

Uniwersytetu Wrocławskiego odnaczono Medalami za Długoletnią Służbę 8 pracowników

Biblioteki.

Nagrody  Rektora  UWr  z  okazji  Święta  Uniwersytetu przyznano  i  wręczono  142

pracownikom,  w  tym  7  osobom  w  grupie  nauczycieli  akademickich  (bibliotekarze

dyplomowani) oraz 135 pracownikom, należącym do grupy nienauczycieli.

W roku 2016 zmarła pracownica Oddziału Wydawnict Zwartych - Katarzyna Wydra oraz

emerytowane pracownice Biblioteki – Danuta Bester i Helena Wiącek. 
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V. Obsługa administracyjno - gospodarcza

W roku 2016 wysłano przesyłki pocztowe (monity o zwrot książek, wysyłka wydawnictw

w ramach wymiany krajowej  i  zagranicznej  oraz  wypożyczenia  międzybiblioteczne)  na

łączną kwotę 31 790,264 PLN (w roku ubiegłym kwota ta wyniosła 38 964 PLN). 

Z  mniejszych  prac  konserwatorsko  -  remontowych  przeprowadzonych  w  roku

sprawozdawczym  należy  wymienić  renowację  sufitu  w  Czytelni  Głównej  przy  ul.  K.

Szajnochy 7/9, a także wymianę drzwi ppoż. w pomieszczeniu magazynowym Oddziału

Przechowywania  Zbiorów (poziom -  3.90)  w  budynku  przy  ul.  F.  Joliot-Curie  12  oraz

wymianę światłowodu w Bibliotece Austriackiej, która mieści się w nowym gmachu BUWr. 

W budynku  Biblioteki  przy ul.  Świętej  Jadwigi  3/4  w 2016 r.  zakończono przebudowę

instalacji  wodociągowej  oraz  remont  pomieszczeń  przydzielonych  Instytutowi

Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na parterze budynku. W roku sprawozdawczym

rozpoczęły  się  również  prace  remontowe  w  tym  budynku,  związane  z  przebudową

sygnalizacji  zagrożenia pożarowego i  dostosowaniem jej  do obowiązujących przepisów

ppoż. Od lipca 2016 r. rozpoczęto też kolejny etap renowacji elewacji budynku na Wyspie

Piaskowej od strony południowej  wraz z wymianą stolarki  okiennej i  renowacją stolarki

drzwiowej.  Opuszczany  przez  Bibliotekę  budynek  zostanie  przekazany  w  pierwszej

połowie 2017 roku Wydziałowi Filologicznemu UWr.

VI. Gromadzenie zbiorów.

W roku sprawozdawczym w bazie Gromadzenie zarejestrowano 44 278 wol. wydawnictw

zwartych  (w  2015r.  -  36 738  wol.),  542  tytuły  wydawnictw  ciągłych  (w 2015  r.  –  880

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 30 569 (w r. 2015 – 25 861) wol.

książek.

Wprowadzono do ksiąg inwentarzowych BU i przekazano do Oddziału Przechowywania

Zbiorów oraz do oddziałów zbiorów specjalnych w sumie 2 522 tytuły wydawnictw ciągłych

(5 714 wol.), w tym 328 nowych tytułów czasopism wpływających do zbiorów. W ramach

prac  retro  -  przekatalogowywano  z  katalogu  kartkowego  do  katalogu  online  52  tytuły

wydawnictw ciągłych w 1 042 wol. oraz 191 tytułów zbiorów zabezpieczonych w 1 156 wol.

Stan bazy Gromadzenie EO wydawnictw ciągłych na dzień 31.12.2016 r. wynosi – 8 689

tytułów (126 594 numery) wydawnictw ciągłych.

Do bibliotek pozostałych jednostek organizacyjnych UWr przekazano 2 787 wol. książek
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(w  2015  r.  –  1  889  wol.)  i  36  tytułów  czasopism.  Do  innych  bibliotek  wrocławskich

przekazano łącznie 208 tytułów wydawnictw ciągłych. 

Łączny  wpływ zbiorów do  wszystkich  bibliotek  w Uniwersytecie  Wrocławskim wyniósł

44 558 wol./jedn.;  o  14  140 wol./jedn.  więcej  niż  w roku poprzednim.  Do 35 bibliotek

specjalistycznych  przyjęto  razem  19  855  jedn./wol.;  o  3  118  wol. mniej  niż  w  roku

poprzednim.  We wszystkich  bibliotekach  Uniwersytetu  księgozbiory  na  koniec  2016  r.

obejmowały  łącznie  4     210  350  wol./jedn.,  w  tym  2     564  508  wol./jedn.  -  w  Bibliotece

Uniwersyteckiej i 1     645 942 wol./jedn. w bibliotekach specjalistycznych.  

Wydatki ogółem na zakup księgozbiorów w 2016 r. wyniosły 1 448 223 PLN (w 2015 r.

1 293  125  PLN).  Zauważalna  jest  tendencja  wzrostowa  wydatkowanych  środków  na

zakupy  zbiorów.  Jak  co  roku  zdecydowana  większość  (1 163  063  PLN)  ogólnych

wydatków  na  księgozbiory  została  przeznaczona  na  potrzeby  35  bibliotek

specjalistycznych (średnio 33 230 PLN na potrzeby jednej biblioteki). W BU z budżetu na

zakup zbiorów wydatkowano 285 160 PLN (w 2015 r. – 267 431 PLN).

Należy  odnotować  niewielką  tendencję  spadkową  funduszy  przeznaczonych  przez

jednostki  Uczelni  na  abonowanie  serwisów czasopism elektronicznych.   W roku  2013

wydatkowano na ten cel  529 288 PLN – dzięki  tzw.  licencjom krajowym na konsorcja

Science Direct, EIFL, SCI Expanded, Springer, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i

Szkolnictwa Wyższego, w 2014 r. na abonowanie serwisów elektronicznych przeznaczono

583 756 PLN, w 2015 r. – 549 426 PLN, zaś w roku sprawozdawczym kwota ta nieco się

zmniejszyła i wyniosła – 415 881,38 PLN.  

W roku sprawozdawczym  z egzemplarza obowiązkowego do Biblioteki Uniwersyteckiej

wpłynęło 44 278 wol. wydawnictw zwartych i 542 tytuły wydawnictw ciągłych. Oznacza to

wzrost o 2 662 wol./jedn. w porównaniu z rokiem 2015.  W ramach kupna wydawnictw

krajowych i zagranicznych (zwartych i ciągłych) zakupiono w sumie 4 619 wol. wydawnictw

(wzrost  o  240  wol./jedn).  Mimo  niskiego  budżetu  Biblioteki,  w  roku  sprawozdawczym

odnotowano  wrost  zakupów  w  porównaniu  do  roku  2015.  W  obrębie  wymiany

zagranicznej  utrzymał się, korzystny w ujęciu wartościowym, bilans w stosunku dla lat

ubiegłych.  Wartość materiałów otrzymanych (721 wol. wydawnictw zwartych i wydawnictw

ciągłych) wyceniona została na 126 510 (w 2015 roku – 104 031 PLN), natomiast wartość

materiałów wysłanych (1 883 wol. wydawnictw zwartych i ciągłych) na kwotę 44 038,33

PLN (w 2015 r. – 2 166 wol. na kwotę 48 968,66 PLN). W ramach wymiany zagranicznej

prowadzonej  przez Bibliotekę Uniwersytecką  do bibliotek  specjalistycznych  przekazano

142 wol. książek na kwotę 15 005 PLN oraz 52 tytuły czasopism o wartości 23 654 PLN. 
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W  ramach  kupna  antykwarycznego,  w  minionym  roku,  Komisja  ds.  Kupna

Antykwarycznego podjęła decyzję o zakupie 2 obiektów (grafiki i fotografii) do Oddziału

Zbiorów Graficznych Biblioteki:

- Grafika Marii Teresy Portugalskiej wraz z ramką secesyjną - zakup od osoby prywatnej, 

- Fotografia hr. Friedricha Gottharda von Schaffgotscha – zakup poprzez antykwariat.

Zakupy te będą sfinalizowane w I kwartale 2017 roku.

Gospodarka wydawnictwami zbędnymi i dubletami –  z egzemplarza obowiązkowego

wpłynęło  do  sekcji  dubletów  i  wydawnictw  zbędnych  7  460  wol./jedn.  (publikacje

niezgodne  z  profilem  gromadzenia  zbiorów  bibliotek  UWr).  Poza  sieć  bibliotek

specjalistycznych rozprowadzono 6 081 wol./jed. 

Nabytki zbiorów specjalnych rejestrowane są w Oddziale Gromadzenia, a następnie są

katalogowane i inwentaryzowane w odpowiednich oddziałach zbiorów specjalnych. 

W  Oddziale  Starych  Druków,  jako  nabytki do  księgozbioru  podstawowego,

zarejestrowano 9 dzieł w 6 wol.  Są to głównie druki ze zbiorów własnych oraz adligaty.

Stan zbiorów Oddziału Starych Druków wynosi obecnie 317 685 dzieł w 229 347 wol.

Do księgozbioru podręcznego włączono 33 wol. 

W Oddziale Rękopisów w 2016 r. zbiór powiększył się o 42 jednostki. 17 z nich powstało

po przeniesieniu z ogólnej sygnatury katalogu tomowego dawnej Biblioteki Miejskiej

(BM) na sygntury indywidualne jednostek, które nie stanowiły merytorycznie całości.

Były to m.in. katalogi topograficzne czytelni dawnej BM. 5 jednostek przejęto z daru

Józefa Mądalskiego, a 20 – ze zbiorów zabezpieczonych.

Stan zbiorów na dzień  31.12.2016 r.:  12 639 jedn.  rkp.  Do księgozbioru  podręcznego

włączono 14 wol. 

W  Oddziale  Zbiorów  Graficznych do  inwentaryzacji  przyjęto  235  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 453 wol. wydawnictw zwartych i 255 wol. wydawnictw ciągłych.

W  Oddziale  Zbiorów  Muzycznych zinwentaryzowano 1  183 wol.  nut  nowych  oraz  1

rękopis  muzyczny.  Stan  zbiorów  wynosi  48  591  wol./jedn.  Do  księgozbioru

specjalistycznego przyjęto 177 wol. wydawnictw zwartych i 47 numerów czasopism dla 26

tytułów (w tym 1 tytuł nowy).

W Oddziale Zbiorów Kartograficznych przyjęto do zbiorów 139 jednostek. Stan zbiorów

specjalnych Oddziału wynosi 17 643 wol./jedn., w tym 565 jedn. nieopracowanych. W roku

sprawozdawczym  przeprowadzono  selekcję  zbiorów,  wyłączając  dublety,  destrukty  i
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materiały niezgodne z profilem gromadzenia (łącznie wyłączono 136 poz.).

Do księgozbioru  Czytelni Zbiorów Specjalnych  przyjęto 34 wol. i 2 CD/DVD (kolekcja

bibliologiczna  tworząca  zaplecze  czytelni).  W  związku  z  nową  organizacją  Czytelni

Zbiorów  Specjalnych  nastąpiło  przekazanie  kolekcji  bibliologicznej  do  Oddziału

Przechowywania Zbiorów (15 779 dzieł w 20 828 wol.), oraz przekazanie depozytów do

Oddziału Zbiorów Graficznych (275 dzieł w 490 wol.) i  do Oddziału Starych Druków (3

dzieła w 3 wol.). Do księgozbioru podręcznego Czytelni włączono 15 wol. i 2 CD/DVD. Po

melioracji  księgozbioru  podręcznego  wycofano  z  Czytelni  do  magazynu  zbiorów

bibliologicznych 402 dzieła w 1 341 wol.  Stan księgozbioru Czytelni Zbiorów Specjalnych

w dniu 31 grudnia 2016 r. wyniósł 2 264 wol. wydawnictw zwartych, 16 CD/DVD i 5 dzieł w

postaci mikroform. Zbiór bibliologicznych dokumentów życia społecznego obejmuje 2 036

jednostek. 

Stan  zbiorów  kolekcji  śląsko-łużyckiej na  koniec  2016  r.  wynosi  54  235  wol.

wydawnictw  zwartych,  66.921  wol.  czasopism,  9.401  wol.   „Wratislavianów”  (zbiór

zamknięty),  29.644  zwojów  mikrofilmów  oraz  306  CD/DVD.  Uwaga  –  od  2014  r.  nie

wpłynął do kolekcji śląsko-łużyckiej żaden mikrofilm.

W związku z wyczerpaniem się rezerwy w magazynie głównym przy ul. Szajnochy 7/9 -

prace  nad  reorganizacją  księgozbiorów  podręcznych  i  specjalistycznych  oddziałów

zbiorów specjalnych nadal realizowano w bardzo ograniczonym zakresie. 

VII. Opracowanie zbiorów

W  roku  sprawozdawczym  opracowanie  wydawnictw  zwartych  prowadzone  było

wyłącznie w systemie komputerowym VIRTUA. Dotyczyło to zarówno zbiorów nowych,

jak i zbiorów starych, tzw. zabezpieczonych. 

W przypadku  zbiorów nowych  do  opracowania  przyjęto  25  087  wol.  książek  oraz  43

dokumenty nieksiążkowe. W sumie opracowano wydawnictw zwartych 25 087 wol. oraz 84

dokumenty nieksiążkowe, w tym w opracowaniu centralnym dla bibliotek specjalistycznych

3 385 wol. (5 134 wol. w 2015 r.) i 12 (11 w 2015 r) dokumentów nieksiążkowych oraz 5

714 wol.  (4  673)  czasopism. W inwentarzach elektronicznych  zarejestrowano 22 1250

wol., 32 poszyty i 291 dokumentów towarzyszących oraz 5 714 wol. czasopism.

W roku sprawozdawczym wprowadzono i skopiowano do bazy w sumie 19 993 rekordy

bibliograficzne (w 2015 r. – 20 875). Do tytułów już istniejących w bazie BUWr zostało

dodanych 5 030 rekordów egzemplarza (w 2015 r. – 5 106 rek.), z tej sumy dla Biblioteki

Głownej dodano 3 865 rekordów egzemplarza, a dla bibliotek specjalistycznych – 1 165
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rekordów. Zmodyfikowano 215 rekordów bibliograficznych (w 2015 – 223) i  usunięto z

bazy 74 rekordy bibliograficzne. 

Dla  wydawnictw  ciągłych  skopiowano  255  rekordów  bibliograficznych,  do  których

utworzono 389 rekordów zasobu i 487 rekordów egzemplarza dla monografii. Na koniec

roku  2016  w  katalogu  komputerowym  BUWr  znajdowało  się  10  536  rekordów

bibliograficznych dla wydawnictw ciągłych w ilości 12 750 rekordów zasobu.

W wyniku prac nad komputerowym opracowaniem zbiorów do bazy NUKAT wprowadzono

56 562 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 2016 przedstawia się następująco:

Rekordy                                 Przybyło Razem

w 2015  w   2016

Bibliograficzne 35 101 37 317 554 552

KHW 52 254 56 562 888 671

Zasobu 616 596 16 087

Egzemplarza w tym:

Biblioteka Główna

Biblioteki specjalistyczne

52 646, w tym:

27 423

25 223 

55 068, w tym: 

26 741

28 327 

1 043 431

563 071

480 360

Użytkowników  7136 1 231 79 198⃰

Program Kallisto 58 104 10 193

   

⃰  W tym 34 530 kont  uprawniających do wypożyczania  i  43 680 kont uprawniających do korzystania  ze  zbiorów na

miejscu.

W 2016 r.  zmodyfikowano ok. 8 300 rekordów już istniejących w bazie (modyfikacje w

bazie NUKAT oraz BUWr). 

Oprócz  centralnego  opracowania  dla  23  bibliotek  specjalistycznych  prowadzonego  w

Bibliotece  Uniwersyteckiej,  wyraźnie  uwidoczniają  się  efekty  prac  niektórych  bibliotek,

zwłaszcza w zakresie  tworzenia rekordów egzemplarza (28 327 rekordów). W 2016 r.

utworzono razem 55 068  rekordy egzemplarza, w tym: w Oddziale Wydawnictw Zwartych

26 741 (Sekcja Opracowania Technicznego 23 554,  Sekcja Opracowania dla Bibliotek

Specjalistycznych 2 700, w Oddziale Wydawnictw Ciągłych – 487). 

Przy  opracowaniu  przedmiotowym  książek  i  dokumentów  elektronicznych  utworzono  i

wprowadzono  do  bazy  NUKAT  14  734  haseł  w  języku  KABA,  utworzono  366  haseł
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wzorcowych (KHW) oraz 3 280 haseł rozwiniętych (RHP).  Zmodyfikowano 1 194 rekordy

formalne i przedmiotowe.

Do  Narodowego  Uniwersalnego  Katalogu  (NUKAT)  wprowadzono:  140  375  rekordów

bibliograficznych  wydawnictw  zwartych  autorstwa  bibliotekarzy  BUWr  i  bibliotek

specjalistycznych oraz 3 535 rekordów bibliograficznych wydawnictw ciągłych (stan na dz.

31.12.2016 r.)

Książki  przeznaczone  do  wolnego  dostępu  w  nowej  bibliotece  są  dodatkowo

klasyfikowane wg Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (KBK) -  opracowano 10 693 książek,

tworząc 24 250 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 opatrzono

etykietami  KBK  45 101  egzemplarzy  książek  (w  2015  -  50 536),  w  tym  w  ramach

retrokonwersji oklejono 34 054 egz. (w 2015 r. – 40 350), a 11 047 etykiet wydrukowano i

okolejono nimi egzemplarze z wpływów bieżących (w 2015 r. – 12 186). 

Kontynuowano korektę KBK dla książek (42 223 sygnatur)  wcześniej wytypowanych do

wolnego dostępu. Korekta obejmuje wymianę etykiet KBK, usuwanie cutterów „literatura

piękna”, zmianę kolejności egzemplarzy. Wydrukowano i wymieniono 34 054 etykiet. Od

27 kwietnia 2015 r. rozpoczęto naklejanie etykiet ochronnych (folia) na etykiety KBK i w

roku 2016 – kontynuowano tę pracę.

Dla  oddziałów zbiorów specjalnych  materiały biblioteczne uzupełniające księgozbiory

specjalistyczne i księgozbiory podręczne opracowywane są w oddziałach BUWr przy ul. F.

Joliot-Curie.  Karty  katalogowe  sporządzane  są  wyłącznie  na  użytek  katalogów

wewnętrznych – czytelnianych i topograficznych. 

Opracowanie zbiorów specjalnych prowadzono we właściwych dla zbiorów oddziałach. 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 357 opisów (w 2015 r.:1 017) dla rękopisów Biblioteki Milicha oraz zbioru

Akcesji. Komputerowy inwentarz rękopisów na koniec 2016 r. liczył  6 458 rekordów. W

2016 r. wydrukowano część inwentarza obejmującą sygnatury od I F 1 do B 2000. Prace

porządkowe  w  zbiorze  tzw.  rozsypów  (582  poz.  inwentarza  rozsypów)  i  w  zbiorze

rękopisów przejętych do BUWr po 1945, tzw.  Akcesja zaowocowały zidentyfikowaniem
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dwunastu pozycji, scaleniem sześciu rękopisów oraz przeniesieniem dziewięciu jednostek

na inne sygnatury. 

Do Biblioteki Cyfrowej UWr wykonano 83 opisy (w 2015 r.: 15 opisów) w formacie Dublin

Core.  Systematycznie przeglądano listę publikacji planowanych do digitalizacji (z tej listy

49 kodeksów przekazano do skanowania).

W Oddziale Starych Druków do inwentarza komputerowego wpisano 1 371 dzieł (w 2015

r.: 2 849). Na koniec 2016 r. inwentarz obejmuje 244 667 pozycji.  Do katalogu NUKAT

wprowadzono 939 rekordów bibliograficznych (w 2015 r.: 983), dla których utworzono 

1 086 rekordów KHW; 427 rekordów poddano modyfikacji.  W bazie lokalnej utworzono

1  130  rekordów egzemplarza.  Sporadycznie,  w miarę  znajdowania  nowego  materiału,

uzupełniano bazy lokalne OSD, dotyczące druków śląskich (KATALOG, SILESIA, KHW

dla  Silesii).  Baza  Katalog  mikrofilmów na  koniec  2016  r.  liczy  29  605  rekordów.

Przeprowadzano  liczne  konsultacje  z  innymi  bibliotekami  naukowymi  opracowującymi

stare druki, w celu porównywania egzemplarzy.

Do Biblioteki Cyfrowej UWr sporządzono 82 opisy bibliograficzne (w 2015 r.: 333).  135

rekorów zmodyfikowano (scalanie istniejących opisów, tworzenie struktury klocków).

W Oddziale Zbiorów Graficznych ewidencją inwentarzową objęto 114 jednostek (w 2015

r.:141 jednostek). Do katalogu topograficznego księgozbioru specjalistycznego włączono

216 kart. 

W Oddziale Zbiorów Muzycznych do inwentarzy wpisano 1 473 dzieła w 1 183 wol. (w

2015 r.: 958 dzieł w 640 wol.) Do katalogu komputerowego BUWr wprowadzono rekordy

bibliograficzne, rekordy egzemplarza i  rekordy KHW dla 1 511 druków muzycznych (w

2015 r.: 1 135). W połączeniu z rekordami wprowadzonymi w poprzednich latach daje to

ogólną  sumę  8 091  opisów.  Opracowanie  rękopisów  muzycznych,  których  opisy

wprowadzane są do międzynarodowej bazy rękopisów muzycznych RISM prowadzi się w

programie Kallisto. Opracowywano rękopis zawierający 104 utwory. Na koniec roku 2016

całkowita  liczba  rekordów  rękopisów  muzycznych  z  Biblioteki  Uniwersyteckiej

wprowadzonych do bazy RISM w programie Kallisto wynosiła 10 193. Katalogi i kartoteki

podręczne  Oddziału  uzupełniono o  547 kart  katalogowych  (w 2015 r.:  552  karty).  Do

Biblioteki Cyfrowej UWr wprowadzono 14 opisów muzykaliów.

W  Oddziale  Zbiorów  Kartograficznych zinwentaryzowano  810  egzemplarzy  map  i

atlasów, w tym 223 nowych jednostek inwentarzowych. Stan inwentarza na koniec 2016 r.

wynosi  15  542  jednostki.  Do  katalogu  komputerowego  wprowadzono  238  rekordów
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bibliograficznych  (w  2015  r.:  390)  oraz  utworzono  914  rekordów  egzemplarza,  599

rekordów  bibliograficznych  opracowano  przedmiotowo.  Do  bazy  katalogowo-

inwentarzowej  (GAIKK  -  Georeferencyjna  Aplikacja  Inwentarzowo-Katalogowa

Kartografików) wprowadzono 952 rekordy (w 2015 r.:927). Stan bazy na dzień 31.12.2016

r. wynosi 22 236 rekordów, w tym 13 538 rekordów w lokalizacji BUWr. 

Opracowanie zbiorów specjalnych z kolekcji śląsko-łużyckiej dotyczy dwóch zespołów:

dokumentów:  życia  społecznego  (DŻS)  oraz  zbioru  Wratislaviana.  W  zakresie

opracowywania  bibliograficznego  dokumentów  życia  społecznego  do  katalogu

komputerowego BUWr wprowadzono 621 rekordów bibliograficznych (w 2015 r.: 687), w

tym  584  dla  pojedynczych  dokumentów  oraz  8  dopisów  do  istniejących  rekordów.

Utworzono 1 136 (1 118) rekordów haseł wzorcowych, 4 488 haseł przedmiotowych oraz

621 pól ze słowami kluczowymi. Przedmiotem opracowania były przede wszystkim afisze

propagandowe  z  lat  1944-1945,  gazetki  ścienne  z  lat  1945-1948,  judaica:  żydowskie

afisze i inne druki ulotne obejmujące lata 1945-1948 oraz 1949-1956, dotyczące miast:

Legnica, Świdnica, Wałbrzych, Wrocław, klepsydry i nekrologi, legnickie afisze, ogłoszenia

i  zarządzenia  z  lat  1945,  1946,  1947  i  1949,  ulotki,  zaproszenia  i  inne  druki  ulotne.

Świdnickie afisze, ogłoszenia oraz zarządzenia z 1945 roku, jak i wycinki prasowe, ulotki

propagandowe z lat 40. oraz wałbrzyskie wycinki prasowe dotyczące lat: 1900-1945.

Jednostkową ewidencję kolekcji  Wratislaviana przerwano po przeprowadzce zbiorów do

nowego  budynku  Biblioteki.  Stan  bazy ewidencyjnej  na  koniec  2014  r.  wynosił  5  873

jednostki. Planuje się systemetyczne opracowanie tego zbioru w katalogu komputerowym

BUWr.

Z kolekcji śląsko-łużyckiej do Biblioteki Cyfrowej UWr wprowadzono 280 rekordów.

W Czytelni  Zbiorów  Specjalnych  prowadzono  uzupełniające  prace  katalogowe  dla

zbiorów opracowywanych przy ul. F. Joliot-Curie. Do wszystkich katalogów będących pod

nadzorem  Czytelni  Zbiorów  Specjalnych  włączono  46  kart  nowych  i  21  dopisów,

zmeliorowano 450 kart. W związku ze zmianami w księgozbiorze    podręcznym   Czytelni 

z  katalogów  czytelnianych  wycofano  1  250  kart,  a  z  kartoteki  magazynowej  zbiorów

bibliologicznych  wycofano  420 kart.  Do Biblioteki  Cyfrowej  UWr wprowadzono 2 opisy

dzieł bibliologicznych.

VIII. Udostępnianie

W 2016 r. udostępnianie zbiorów ogólnych nadal rozdzielone było na dwie lokalizacje: w

budynku Biblioteki przy ul. K. Szajnochy 7/9 działają: Czytelnia Główna, Wypożyczalnia
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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. 

Czytelnia Główna:

W roku sprawozdawczym z usług czytelni skorzystało 16 610 użytkowników (o 4 245 mniej

użytkowników  niż  w  2015  r.).  wśród  nich,  tradycyjnie  najliczniejszą  grupę  stanowili

studenci UWr (9 641 - 58,05%) i studenci innych uczelni Wrocławia (4 157 - 25,03 %).

Udostępniono  36 256  wol./jed.  (więcej  o  13 685  wol.  niż  w  roku  2015)  wydawnictw

zwartych.  Na tę liczbę składają się:  materiały biblioteczne udostępnione z magazynów

Biblioteki  (24  494 wol./jed.),  z  księgozbioru  podręcznego czytelni  (11  228 wol./jed.),  z

innych żródeł: np. sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego (514 wol./jed/).

W  Czytelni  Głównej  udzielono  ok.  750  informacji  bibliotecznych,  dotyczących  zasad

korzystania z czytelń, wypożyczania materiałów bibliotecznych i ich kopiowania, rodzaju

dostępnych kart bibliotecznych, katalogów Biblioteki itp.

Stan księgozbioru podręcznego Czytelni na koniec roku sprawozdawczego wyniósł 10 295

wol. oraz 127 płyt CD. Do zbioru przyjęto łącznie 251 dzieł nowości w 152 wol. oraz 2 płyty

CD. Na zasadzie protokołu zmiany skierowania przyjęto 3 dzieła w 11 wol. W ciągu roku

sprawozdawczego  kontynuowano  także  prace  selekcyjne  księgozbioru  lektoryjnego.

Wycofano  do  Oddziału  Przechowywania  Zbiorów  87  dzieł  w  112  wol.  wydawnictw

zdezaktualizowanych  lub  niewykorzystywanych  przez  użytkowników.  Wpływające  do

księgozbioru nowości  zostały opracowane rzeczowo i  technicznie.  Zmodyfikowano 360

rekordów egzemplarza pod względem aktualizacji sygnatury lokalnej przechowywania. 

Inne  prace  wykonywane  w Czytelni  obejmowały  obsługę  wypożyczeń  służbowych,  ich

ewidencję i  bieżącą kontrolę,  obsługę finansową wpływów za płatne karty  biblioteczne

oraz pomoc przy samoobsługowym wykonywaniu kopii materiałów bibliotecznych. 

Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych):

W czytelni  zarejestrowano  3  828  użytkowników  (o  615  więcej  niż  w 2015  r.),  którym

udostępniono 22 114 wol./jedn. materiałów bibliotecznych (o 8 012 wol./jedn. więcej niż w

2015 roku). Na liczbę tę składają się: wydawnictwa ciągłe i zwarte (tzw. stare miliony  -

cimelia,  przewiezione  z  lokalizacji  magazynowych  przy  ul.  K.  Szajnochy)  ze  zbiorów

magazynowych  w liczbie 12 778 wol./jedn.  oraz czasopisma bieżące 9 363 wol./jedn/).

Udzielono  ok.  400  informacji  bibliotecznych  (w  roku  sprawozdawczym  rozpoczęto
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rejestrowanie  informacji  udzielanych  użytkownikom  przez  bibliotekarzy  dyżurujących  w

Czytelni Czasopism, dane dotyczące I półrocza mają charakter szcunkowy).

Użytkownicy mieli bezpośredni dostęp do wszystkich czasopism bieżących wpływających

do BU, tj. do około 1 865 tytułów, a także do księgozbioru podręcznego Czytelni.

Oprócz  prac  związanych  z  obsługą  użytkowników  pracownicy  Czytelni  prowadzili  też

obsługę wypożyczeń służbowych dla innych pracowników BU. 

Czytelnia Śląska:

W roku sprawozdawczym Czytelnię odwiedziło 4 099 użytkowników, wśród których było

1 169 studentów UWr (28,6%) oraz 1 346 pracowników naukowych UWr (32,8 %). Łącznie

udostępniono 40 650 wol./jedn.,  w tym ze zbiorów magazynowych 33 834 wol/jedn.,  z

księgozbioru  podręcznego  Czytelni  6  668  wol/jedn.  Wśród  materiałów  bibliotecznych

udostępnionych  w  Czytelni  w  roku  sprawozdawczym  znalazły  się  również  mikroformy

(udostępniono 5 283 jedn.), dokumenty elektroniczne (325 jedn.) oraz DŻS-y (386 jedn.).

Pracownicy Czytelni  udzielili  ok.  1 162 informacji  (dane uwzględniają drobne kwerendy

telefoniczne  i  odpowiedzi  e-mail  na  zapytania  użytkowników,  a  także  bardziej

pracochłonne wyszukiwania i pomoc przy korzystaniu z baz i katalogów BUWr). 

Księgozbiór  podręczny Czytelni  obejmuje  827  dzieł/tytułów w 2 844  wol./jedn.  W roku

sprawozdawczym do księgozbioru skierowano łącznie 161 dzieł nowości w 190 wol./jedn.

(tj. wydawnictwa zwarte, ciągłe oraz dokumenty elektroniczne). Dokonano także selekecji

zbioru podręcznego i  wycofano do Oddziału  Przechowywania  Zbiorów 26 dzieł  w 394

wol./jedn, w tym 393 jedn. mikroform. Nowości, które zasiliły księgozbiór Czytelni Śląskiej

zostały opracowane rzeczowo i technicznie. Dokonano również modyfikacji 208 rekordów

egzemplarza, pod względem lokalnej sygnatury przechowywania dla tych materiałów.

Przeprowadzono  również  prace  w  zakresie  skontrum  porządkowego  księgozbioru

podręcznego  czytelni  –  braków  nie  stwierdzono.  Kontrolowano  ewidencję  i  kartortekę

wypożyczeń służbowych Kolekcji w całym roku akademickim 2015/16 – nie stwierdzono

braków  ani  niezgodności.  W  Czytelni  w  roku  sprawozdawczym  realizowano  także

wypożyczenia  służbowe  (wypożyczono  568  dzieł  w  1 497  wol.)  i  zamówienia  do

Wypożyczalni Międzybibliotecznej. 

Wypożyczalnia Miejscowa:

W roku sprawozdawczym wypożyczono łącznie 123 345 wol. (mniej o 7 002 wol. niż w

roku ubiegłym), w tym studentom Uniwersytetu Wr. - 83 239 wol., czyli 67,48% z łącznej
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liczby  wypożyczonych  materiałów,  a  pracownikom  Uniwersytetu  -   14  792  wol.,  czyli

11,99%. Wśród książek wypożyczonych - 97,01 % (w 2015 r. – 91,78 %) stanowiły książki

znajdujące  się  w  bazie  komputerowej.  Zamówienia  komputerowe  wyniosły  96 764  i

stanowiły 99,21% ogólnej liczby złożonych rewersów. Niewątpliwie dzięki komputeryzacji

procesu  wypożyczania  i  elektronicznej  informacji  o  dostępnych  zbiorach  można

odnotować  niski  poziom zamówień  niezrealizowanych  (0,77% z  ogólnej  liczby 96 764

rewersów  złożonych  do  realizacji;  w  2015  r.  było  to  0,96%  ogólnej  liczby  104  879

rewersów).

W udostępnianiu zbiorów w 2016 r. daje się zauważyć tendencję spadkową. Zjawisko to

można tłumaczyć coraz większym dostępem do publikacji online.

W  roku  sprawozdawczym  do  wszystkich  grup  użytkowników  wysłano  413  monitów

wzywających do zwrotu przetrzymywanych książek. Dzięki systematycznemu corocznemu

monitowaniu użytkowników utrzymuje się wysoki wskaźnik oddawanych woluminów -  w

2016 r. oddano do wypożyczalni ok. 88 632 wol. (w 2015 r. dokonano zwrotu ok. 103 082

wol.).

Uprawnienia  do  wypożyczania  książek uzyskało  1  231  (w  2015  r.  –  1  235)

użytkowników, dokonano również prolongaty 11 740 kont bibliotecznych.  W sumie 12 971

(w  2015  r.–  7  139)  osób  wpisanych  do  bazy  elektronicznej  uzyskało  prawo  do

wypożyczania  książek w roku akademickim 2015/2016,  w tym 7 501 (czyli  57,  82 %)

studentów UWr (w 2015 r. – 4 002). Ogółem, na koniec roku 2016, baza komputerowa

zawierała 79 198 aktywnych rekordów użytkownika, w tym 34 530 kont uprawniających do

wypożyczania materiałów bibliotecznych i 43 680 kont uprawniających do korzystania z

materiałów bibliotecznych na miejscu, w agendach czytelnianych.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna:

W 2016 r. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna otrzymała łącznie 1 939 zamównień, w tym

nadesłanych  z  bibliotek  krajowych  1 881,  a  z  bibliotek  zagranicznych  -  58.  Łącznie

zrealizowano  wysyłkę  1 788  wol.  materiałów  bibliotecznych  do  bibliotek  krajowych  i

zagranicznych  (materiały  pochodzące  z  Oddziału  Przechowywania  Zbiorów  BU,  z

oddziałow  zbiorów  specjalnych  i  z  bibliotek  specjalistycznych).  Zamówienia

niezrealizowane dotyczyły 107 złożonych rewersów.

Użytkownicy  Biblioteki  Uniwersyteckiej  złożylli  w  roku  sprawozdawczym  łącznie  351

zamówień do bibliotek zewnętrznych, w tym: 279 do bibliotek krajowych i 72 zamówienia

do bibliotek zagranicznych. Drogą wypożyczania międzybibliotecznego sprowadzono dla
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użytkowników  Biblioteki  łącznie  285  wol.  materiałów  bibliotecznych:  218  z  bibliotek

krajowych  i  67  z  bibliotek  zagranicznych.  Nie  zrealizowano  52  zamówień  (po  ich

weryfikacji stwierdzono: dostępne w BU, w bibliotekach wrocławskich lub w Internecie).

Rok 2016 był kolejnym, w którym nie zakupiono voucherów w centrum IFLA w Hadze,

służących  do  opłacania  należności  za  wypożyczone  materiały  biblioteczne  z  bibliotek

zagranicznych.  Pulę  posiadanych  przez  BUWr  voucherów  powiększają  wpływy,  które

Biblioteka otrzymuje za wypożyczanie własnych materiałów bibliotecznych. 

Udostępnianie  zbiorów  specjalnych odbywało  się  do  lipca  2016  r.  -  wyłącznie  w

Czytelni Zbiorów Specjalnych.  Do czasu ponownego otwarcia Czytelni w nowej lokalizacji

od września do października zbiory były udostępniane w dawnych czytelniach oddziałów,

a w listopadzie i grudniu 2016 r. materiały z księgozbiorów specjalistycznych i mikrofilmy -

w  Czytelni  Śląskiej.  Ponadto,  w  oddziałach  zbiorów  specjalnych  odnotowano

udostępnianie zbiorów w ramach doraźnej konsultacji z użytkownikami, a także w trakcie

pokazów dydaktycznych. 

W  Czytelni  Zbiorów Specjalnych zarejestrowano 886 użytkowników (w 2015 r. –1 740).

Przyczyną zmniejszonej ilości odwiedzin w Czytelni, w porównaniu z rokiem 2015, było jej

zamknięcie do czasu otwarcia w nowej lokalizacji - na początku roku 2017. Najliczniejszą

grupę  wśród  użytkowników  (441  osób)  stanowili  pracownicy  naukowi  oraz  doktoranci

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

historia  sztuki,  filologia  germańska,  informacja  naukowa  i  bibliotekoznawstwo),

Uniwersytetu  Przyrodniczego,  Politechniki  Wrocławskiej  oraz  studenci  uczelni

niepaństwowych  odwiedzili  Czytelnię  249  razy.  Inni  użytkownicy  (196)  -  to  przede

wszystkim: historycy sztuki, nauczyciele, bibliotekarze, historycy i architekci.  

W roku sprawozdawczym w Czytelni  Zbiorów Specjalnych udostępniono 7 598 wol.  (w

2015 r.: 8 314 wol.), z tego: 680 wol. ze zbiorów własnych Czytelni, 274 wol. z Oddziału

Zbiorów Graficznych,  907 wol.  z Oddziału Zbiorów Muzycznych,  3 196 wol.  z Oddziału

Rękopisów,  2  536  wol.  z  Oddziału  Starych  Druków  oraz  5  wol.  z  Oddziału  Zbiorów

Kartograficznych (w tym łącznie udostępniono 6 391 wol. (w 2015 r.: 5 684 wol.) zbiorów

specjalnych,  pozostałe  to  zbiory  specjalistyczne  oddziałów  i  księgozbiory  podręczne).

Pomimo  obiektywnych  okoliczności  ograniczających  udostępnianie  i  trudności

spowodowanych przeprowadzką zbiorów, ilość udostępnianych zbiorów utrzymywała się

na  poziomie  porównywalnym  z  rokiem  2015.  W  ogólnej  liczbie  wszystkich  zbiorów

udostępnionych  w  Czytelni  -  zbiory  specjalne  stanowią  84  %.  Najwięcej  materiałów
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użyczono  ze  zbiorów  Oddziału  Rękopisów.  Należy  też  zauważyć,  że  udostępnianie

zbiorów z Oddziału Zbiorów Muzycznych - wzrosło czterokrotnie. W porównaniu z rokiem

ubiegłym  -  zmalała  ilość  zamówionych  i  wykorzystanych  materiałów  z  Oddziału

Rękopisów;  wzrosła  -  z  Oddziału  Zbiorów  Graficznych  i  Oddziału  Zbiorów

Kartograficznych.

Czasowe  udostępnianie  zbiorów  specjalnych  w  dawnych  czytelniach  oddziałów  oraz

praktyka prezentowania zbiorów specjalnych w oddziałach przy udzielaniu konsultacji lub

gościom Biblioteki  -  podwyższa statystykę ich udostępniania w następującym zakresie:

Oddział  Starych Druków – zarejestrowano 68 gości,  którym udostępniono  385 wol.,

Oddział  Rękopisów -  zarejestrowano  59  gości  i  zaprezentowano  im  102  rękopisy,

Oddział  Zbiorów  Kartograficznych udostępnił  w  ramach  pokazów  i  konsultacji  31

wol./jedn. map i atlasów dla 138 gości, Oddział Zbiorów Muzycznych przyjął 91 gości ,

którym zaprezentował 112 wol. a w pracowni Oddziału Zbiorów Graficznych podczas

konsultacji  udzielonych 109 użytkownikom  wykorzystano 371 jedn.  grafiki,  fotografii   i

pocztówek oraz 1 316 fotokopii zbiorów specjalnych.

Kolejną  formą  korzystania  ze  zbiorów  jest  zamawianie  przez  użytkowników  kopii  z

wybranych  materiałów. Realizując  zamówienia  użytkowników  –  Czytelnia  Zbiorów

Specjalnych  oraz  poszczególne  oddziały  zbiorów  specjalnych  przekazały  do  Pracowni

Reprografii i Digitalizacji 1 021 jedn./ wol. (w 2015 r.:  874), w tym 51 jedn. mikrofilmów. 

IX. Informacja naukowa 

W  Oddziale  Informacji  Naukowej  udostępniano  użytkownikom  zarówno  księgozbiór

podręczny  Oddziału,  jak  i  elektroniczne  bazy danych.  Zarejestrowano  odwiedziny  678

użytkowników (w 2015 r. – 1 271), którym udostępniono 52 wol. wydawnictw (w 2015 –

110).  Użytkownicy korzystali  przede wszystkim z elektronicznych źródeł informacji.  Na

trzech komputerach w Informatorium (od czerwca 2016 r. przeniesionych do Informacji

Katalogowej)  użytkownicy  mieli  dostęp  łącznie  do  74  elektronicznych  baz  danych,

udostępnianych z: serwera Biblioteki Uniwersyteckiej,  serwera Politechniki Wrocławskiej

(CC,  SCI,  CA  i  Inspec),  do  baz  danych  Biblioteki  Narodowej,  a  także  do  czasopism

elektronicznych,  dostępnych  poprzez  serwisy  abonowane  przez  Bibliotekę.  Dla

użytkowników wykonano 49 wydruków z Internetu oraz z baz danych. 

Szkolenie biblioteczne online:   

W  ramach  rozwijania  „szkolenia  bibliotecznego  online”  dla  wszystkich  wydziałów

Uniwersytetu  Wrocławskiego,  od  początku  roku  2016  przygotowywano  kursy  e-

learningowe dla bibliotek specjalistycznych. Celem projektu było ujednolicenie szkolenia
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bibliotecznego  dla  całego  Uniwersytetu  Wrocławskiego.  Kursy  powstały  w  oparciu  o

materiały przekazane Oddziałowi Informacji Naukowej przez biblioteki specjalistyczne (pod

koniec  września  2015  r.,  do  bibliotek  specjalistycznych  został  wysłany  formularz  z

pytaniami  dotyczącymi  funkcjonowania  tych  placówek).  Projekt  realizowany  jest  we

współpracy z Sekcją Pomocy Technicznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

Obecnie przygotowanych jest dwadzieścia jeden kursów.

Przygotowywane kursy zostały opracowane w formie slajdów (w programie Power Point),

które  zawierają  tekst,  zdjęcia,  wykresy  oraz  inne  materiały  graficzne  mające  na  celu

ułatwić  przyswajanie  wiedzy.  Każdy  kurs  składa  się  z  informacji  dotyczących

funkcjonowania  konkretnej  biblioteki  specjalistycznej  oraz  Biblioteki  Uniwersyteckiej.

Standardowo  kursy  (w  zależności  od  wielkości  danej  biblioteki)  posiadają  około

osiemdziesięciu  slajdów.  Do  każdego  kursu  ułożony  został  test  weryfikujący  zdobytą

wiedzę. Testy to zadania typu zamkniętego i składają się z dziesięciu pytań. Trzy czwarte

testów  zostało  ułożone  lub  poprawione  przez  Łukasza  Jodłowskiego.  Pozostałe  są

autorstwa pracowników bibliotek specjalistycznych. Projektując kursy, szczególny nacisk

położono na stworzenie przejrzystego „podręcznika” dla nowych użytkowników Biblioteki

Uniwersyteckiej,  który  wyjaśnia  jej  funkcjonowanie  (m.in.  zapisy  do  Biblioteki,

wyszukiwanie oraz zamawianie materiałów bibliotecznych, działanie agend bibliotecznych,

korzystanie  z  serwisów elektronicznych  oraz  baz  danych)  oraz  stanowi  źródło  wiedzy

zarówno nt. Biblioteki Uniwersyteckiej, jak i konkretnej biblioteki specjalistycznej (opisuje

cechy  wspólne  (np.  katalog  online)  oraz  zaznacza  różnice  w  funkcjonowaniu  obu

placówek). 

W roku  sprawozdawczym  kontynuowano  pracę  nad  platformą  e-learningową  Biblioteki

Uniwersyteckiej,  dokonując jej  modernizacji  i  uaktualniania kursów.  M. in.  kurs „Prawo

autorskie dla bibliotekarzy” został uzupełniony o nowe treści (moduł dotyczący domeny

publicznej). Również kurs „Bibliografia załącznikowa” został zmodernizowany, w oparciu o

aktualną  Polską  Normę  PN  –  ISO  690,  a  także  Elektroniczny  Biuletyn  Informacyjny

Bibliotekarzy.  Rozbudowano  dział  Aktualności,  w  którym  zamieszczane  są  informacje

o zmianach na platformie Moodle. Tworzone są też linki  do najważniejszych informacji

publikowanych na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej. Rozpoczęto prace nad modernizacją

kursu „BUWr – zbiory specjalne” oraz kursu „Historia pisma”. 

W  związku  z  przeprowadzką  Oddziału  Informacji  Naukowej  oraz  oddziałów  zbiorów

specjalnych  do nowego gmachu Biblioteki  Uniwersyteckiej,  dokonano korekt  informacji

dotyczących funkcjonowania wyżej wymienionych oddziałów. 

W  2016  roku  została  uruchomiona  opcja,  pozwalająca  monitorować  aktywność

użytkowników platformy Moodle  BUWr.  W ciągu  roku,  zauważono  sukcesywny  wzrost

liczby  aktywnych  użytkowników.  Wśród  odwiedzających  serwis  znajdują  się  osoby
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poszukujące informacji  na temat funkcjonowania Biblioteki  (możliwości  zapisu, katalogu

online) oraz takie, które chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa. Do

najbardziej popularnych należą kursy: PROXY, Open Access, Bibliografia Załącznikowa,

Szkolenie biblioteczne, Prawo autorskie dla bibliotekarzy.

Nadal  na  wysokim  poziomie  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. 

W  roku  sprawozdawczym  poprzez  serwer  proxy  do  wszystkich  wykorzystywanych

licencjonowanych baz danych umożliwiono dostęp 190 nowym użytkownikom. Stan bazy

użytkowników  serwera  proxy  na  koniec  2016  r.  wynosił  2  485  (2  274)  kont,  w  tym

zablokowanych 176 (151). 

Użytkownicy serwera proxy 156.17.58.23 w BUWr dla dostępów zdalnych

         
Rok

Liczba
Użytkowników

Wolumen
 pobrań

w Gb

Użytkownicy
o wolumenie pobrań

Zarejestrowani Aktywni 1Gb+ 0,5 Gb+

2008    809 387  161,6 24 50

2009    954 428  123,6 21 49

2010 1 124 492  131,7 25 62

2011 1 416 539  236,7 50 59

2012 1 492 635  323,1 71 54

2013 1 902 684  453,6 78 67

2014 2 104 654  704,1 96 75

2015 2 282 627 1020,2 123 72

2016 2 500 593   931,2 125 66

W roku 2016 udostępniano następujące elektroniczne serwisy informacyjne:
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Elsevier

Rok

Koszt

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

2010 Licencja krajowa 25 011 79 206 104 217

2011 Licencja krajowa 18 881 77 423 96 304

2012 Licencja krajowa 16 435 79 615 96 050

2013 Licencja krajowa 11 492 86 249 97 741

2014 Licencja krajowa 6 900 84 091 90 991

2015 Licencja krajowa 4 568 93 536 98 104

2016 Licencja krajowa 93 742 93 442 187 184

EBSCO
Rok Sesje Przeszu-

kiwania

PDF+HTML

łącznie

Koszt

(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

2016 17 080 394 190 15 643 Licencja krajowa
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SPRINGER
Rok 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

2016 20 996 24 21 020 Licencja krajowa

Web of Knowledge*/Web of Science
Rok Koszt

(PLN)

ICM Th.- Reuters Sesje

łącznie

Wyszu-

kiwania

łącznie

Journal

Citation

Reports

Sesje Wyszu-

kiwania

Sesje Wyszu-

kiwania

Sesje Wysz

(1) (2) (3) (4) (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. 316 506 23 894 73 528 24 210 74 034 1 180 2 017

2016 Lic. Kraj. 163 Brak d. 23 407 43 883 23 570 43 883
703 560

*Od 12.01.2014 zmiana nazwy na Web of Science

Nature
Rok Koszt Pobrane PDF+HTML
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(PLN)

2011 Licencja krajowa 2423

2012 Licencja krajowa 1763

2013 Licencja krajowa   994

2014 Licencja krajowa 2373

2015 Licencja krajowa 5019

2016 Licencja krajowa   750

Science
Koszt

(PLN)

Pobrane

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

2016 Licencja krajowa 1803 Brak danych

Licencje własne
JSTOR 

Wykorzystano

tytułów

Sesje Wyszukiwania Pdf/html Koszt w PLN

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

2015 b.d. 12 579 10 472 27 535
21 738, 22

2016 b.d. 12 514 9 690 24 821
13 238,19

* Capital fee (1-razowo) + Annual access fee

** Kolekcje dodane: V, VII, VIII, IRELAND – capital fee (1-razowo) + annual access fee
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Portal IOP Science 
Rok Koszt (PLN) Pobrane PDF+html W tym pakiet

Astronomia

2008 -„- 2 683

2009 -„- 4 907 1 356

Formalny początek licencji

2010 93 427,26 5 030 1 193

2011 43 719 4995 1294

2012 53 881,14 5396 2230

2013 54 994,84 4036 944

2014 59 797,52 3365(I-VI) 967(I-VI)

2015 67 220,36 3 523 1 199

2016 65 741, 20 3 974 1 165

American Institute of Physics / American Physical Society
Rok Koszt Pobrane

PDF+html

W tym

PROLA

2008 45 521,49 9 959 4 448

2009 67 018,35 12 148 7 048

2010 57 299,80 8 216 461

2011 67 001,52 6369 384

2012 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

2016 108 237, 68 3 042 Brak danych
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American Chemical Society

Rok

Koszt

(PLN)

Wyszu-

kiwania

Pobrane

PDF+

HTML

W tym

Legacy

Archive

2008 43 804,26 12 860(I-XI) 25 975 6 099

2009 78 988,61 14 740 25 801 4 496

2010 68 612,62 14 395 25 835 4 506

2011 71 035,08 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

* 2016 – jak wyżej

Royal  Society of  Chemistry
Rok Koszt

(PLN)

Liczba 

przeszu-

kiwań

Liczba 

dokumentów

PDF/html

W tym

Archiwum 

1841-1996

2008 11 306,95 2 775 7 540 1 933

2009 37 340,60 1 281 7 043 1 053

2010 83 440,51 3 123 8 747 1 577

2011 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

* 2016 – jak wyżej

27



Nature Chem./Phys./Mat.
Rok Koszt

(PLN)

Liczba 

Przeszukiwań

Liczba 

dokumentów

PDF/html

W tym

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

2016 29 508, 01 1382 (I-XI) 5 322 0

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

Proquest
Rok Koszt (PLN) Liczba przeszukiwań Liczba

wyświetleń

Liczba  dokumentów

PDF/html

2014 56 011,53 3 195 1 029 8 171

2015 73 056, 53 2 000 2 005 4 580

2016 77 345, 10 1 535 3 683 5 013

Proquest Ebook Central

Rok Liczba przeszukiwanych książek Liczba zarejestrowanych użytkowników 

2016 598 197

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   8 800 informacji (w 2015 r.– 10 901), w tym: 

- informacji bibliograficznych:  1 361   (w 2015 r. – 1 150)
- informacji bibliotecznych:       6 622  (w 2015 r. – 8 912)
- informacji rzeczowych:              817     (w 2015 r. – 839)  

W  Czytelni  Zbiorów  Specjalnych  udzielono  344  informacji.  Natomiast  pracownicy

oddziałów  zbiorów  specjalnych  udzielili  użytkownikom  465  konsultacji,  w  zakresie
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zasobów własnych kolekcji.  

W  Oddziale  Informacji  Naukowej  zarejestrowano  227  (w  2015  r.  –  209)  kwerend

pisemnych, w tym 82 zagraniczne (w 2015 r. – 81).  

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 dostępnych poprzez witrynę

internetową BUWr.– Biblioteka odnotowuje dużą aktywność użytkowników. 

 W roku sprawozdawczym 2016 zarejestrowano, m.in.:

 1 158 472 wywołania strony internetowej BUWr, bez wywołań Biblioteki Cyfrowej (w

2015 r. – 1 006 574, bez wywołań Biblioteki Cyfrowej, Bazy Publikacji Pracowników

UWr, Katalogu komputerowego Vectors iPortal);

 135 156 wyszukiwania w module „e-Źródła” (w 2015 r. – 128 649);

 249  964  wejść  do  katalogu  komputerowego  VIRTUA  poprzez  interfejs  Vectors

iPortal/Chameleon (w 2015 r. – 256 812);

 30  862  wejść  do  bazy  Bibliografia  publikacji  pracowników  Uniwersytetu

Wrocławskiego (w 2015 r.  – 29 044);

 425 wejść do katalogu zbiorów kartograficznych – GAIKK (w 2015 r. – 1 567);

 25 932 (2015 r. – 28 279) 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,  7 858 (5 279) wejść do katalogu

czasopism, 7 118 (7 931) wejść do katalogu (alfabetycznego i systematycznego książek

oraz  alfabetycznego  czasopism)  kolekcji  śląsko  –  łużyckiej,   2 873  (3  744)  wejść  do

katalogu Oddziału Starych Druków,  432  (1817)  wejść do katalogu Biblioteki  dawnego

Gimnazjum Brzeskiego, 511 (705) wejść do katalogu alfabetycznego Oddziału Zbiorów

Kartograficznych; 288 (605) wejść do cząstkowego katalogu ekslibrisów Oddziału Zbiorów

Graficznych; 339 (521) wejścia do katalogu systematycznego Oddziału Bibliologicznego,

294  (593)  wejść  do  alfabetycznego  katalogu  nut,  281  (534)  wejść  do  katalogu  dzieł

artystycznych dawnej Biblioteki Miejskiej.

 53 513 (38 004) wejść do Indeksu Akcesji Oddziału Rękopisów;

 2 326 (2 852) wyszukiwań w katalogu czasopism bibliotek specjalistycznych;

 441 (376) wyszukiwania w katalogu czasopism II obiegu; 

 1 024 (1 419) wejścia do katalogu mikrofilmów druków XV-XVIII w.;
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  6 116 (6 588) -  wyszukania w module przydatnych adresów;

 12 513 (16 253) – wejścia do modułu „Usługi online”;

  56 943 (50 823) wejścia do Bazy Polskich Norm.

W odniesieniu do Biblioteki Cyfrowej UWr. w okresie od stycznia 2016 r. do grudnia 2016

r. zarejestrowano następujące dane statystyczne:

 Łączna liczba odwiedzających: ok. 5,5 mln
 Łączna liczba dodanych publikacji: 6 770
 Łączna liczba odsłon (stron): ok. 40 mln 
 Łączna liczba wyszukań: ok. 156 000. 
 Łączna liczba wyświetlonych publikacji: 2 mln 

Ponadto,  kontynuowano  comiesięczne  napełnianie  S  erwisu  nowości  zagranicznych.

Łącznie  zaprezentowano  69 (88)  tytułów,  połączonych  za  pomocą  hiperlinków  ze

stosownymi rekordami bibliograficznymi w katalogu OPAC. 

Prace dokumentacyjne i bibliograficzne:

Rok 2016 w Sekcji Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych zdominowały przygotowania

do oceny parametrycznej jednostek organizacyjnych UWr przewidywanej na rok 2017.

Dostosowywano bazę do kolejnych zmian ogłaszanych na portalu Polskiej Bibliografii

Naukowej  (PBN),  bądź w Ministerstwie  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego.  Dane były

gromadzone  w  taki  sposób,  aby  odpowiedzieć  na  potrzeby  bazy  lokalnej  i

ogólnopolskiej bazy Polska Bibliografia Naukowa. Wszystkie rekordy przygotowywane

są z myślą  o możliwości  przekazania ich do PBN, choć nie wszystkie  są do tego

importu konieczne. Na szerszą skalę współpracowano też z władzami Uczelni, przede

wszystkim w celu prawidłowego przygotowania Uczelni do oceny parametrycznej w

roku 2017.

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). 

Stan  bazy  Bibliografii  publikacji  pracowników  i  doktorantów  UWr na  dzień

31.12.2016 wynosił 111 421 rekordów (104 629), w bazie internetowej widoczne było 109
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617  rekordów  (102  404).  W  bazach  roboczych  (zawierających  rekordy  wymagające

korekty)  było  1  804  rekordy,  w  tym  w  bazie  WPIS:  256  (nabytki  bieżące  i  rekordy

retrospektywne  wymagające  wyjaśnienia  z  autopsji),  w  bazie  FORMULARZE –  1  173

(rekordy wprowadzone przez formularze internetowe), w bazie CHEMIA – 167, w bazie

INSTYTUT – 208. 

W roku sprawozdawczym stan bazy internetowej powiększył się o 7 213 rekordów. 

Stosowano  dwutorowe  napełnianie  bazy  danych,  uwzględniające  opisy  bieżące

i  retrospektywne od roku 1993 (jako kontynuacja  drukowanych wcześniej  wykazów do

roku 1992). Najistotniejsza była rejestracja dorobku bieżącego (aktualnego). W roku 2016

wprowadzanie do bazy rekordów z zakresu tzw. głębokiej retrospektywy tj. dotyczących

lat  1991-1993  i  starszych  pozostawiono  jednostkom,  które  wykonywały  to  zadanie

własnymi siłami.

Na 7 213 (7 668) rekordów pokazanych w bazie online zdecydowaną większość opisów

stanowiły opisy publikacji najnowszych tj. z lat 2015 i 2016 – odnotowano 6 453 (6465)

rekordów, co stanowi 89,5% rocznego urobku. Opisy starsze wprowadzono w liczbie 760.

Na 7 213 rekordów pokazanych online w 2016 r. – 6 010 pochodziło z formularzy online,

natomiast  1  203 z wpisów do programu MAK.  Oznacza to,  że  wpisy  formularzowe w

środowisku online stały się głównym źródłem zasilania bazy.

Od roku 2015  znacznie wydłużył się czas opracowywania rekordów,  ze względu na

dodatkowe dane, których wymaga MNiSW. Pracownicy Sekcji i osoby wpisujące musieli

poznać nowe zagadnienia (Open Access,  wyszukiwanie  materiałów konferencyjnych  w

bazach  WoS i  SCOPUS)  oraz  nauczyć  się  odpowiednio  wpisywać  dane,  które  będą

transferowane do systemu PBN.

Kontynuowano  też  prace  nad  napełnianiem  bazy  Bibliografia  piśmiennictwa  o

Uniwersytecie  Wrocławskim.  Do  bazy  wprowadzono  77  (147)  nowych  rekordów,

uzupełnionych o hasła przedmiotowe jhp KABA.  Stan bazy na dzień 31.12.2015 wyniósł

4 478 (4 401) rekordów.

Kwerendy wykonywane przez oddziały zbiorów specjalnych 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  113  kwerend  (w  tym  56  –  krajowych,  57  –  zagranicznych),  w  roku  2015

wykonano  łącznie  95  kwerend.  Oddział  Rękopisów zrealizował  192  kwerendy  (84  –
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krajowe i 108 – zagranicznych), w 2015 r. – 201 kwerend. Oddział Zbiorów Graficznych

zrealizował 53 kwerendy (48 -  krajowych, 5 – zagranicznych), w 2015 r. było 58 kwerend. 

Oddział Zbiorów Muzycznych wykonał 50 kwerend (w roku ubiegłym – 41), w tym 23

krajowych i 27 zagranicznych. W Oddziale Zbiorów Kartograficznych zrealizowano 29

kwerend (w tym 22 krajowe i 7 zagranicznych), w 2015 r. – 32 kwerendy. 

X. Działalność szkoleniowa 

Materiały  informacyjne  i  szkoleniowe  dla  użytkowników  Biblioteki  dostępne  są  online

poprzez  stronę  domową  BUWr (tzw.    Wirtualny  przewodnik  użytkownika oraz  –  pakiet

szkoleniowy   E-learning BUWr). 

W roku  sprawozdawczym  zorganizowano  szkolenia  podstawowe  w BUWr dla  nowych

pracowników z Oddziału Przechowywania Zbiorów i Oddziału Informacji Naukowej oraz

dla 2 pracowników Biblioteki Instytutu Pedagogiki. 

Ponadto,  w  Oddziale  Wydawnictw  Zwartych  i  w  Oddziale  Wydawnictw  Ciagłych

przygotowano  praktykę  specjalistyczną  dla  pracownicy  Biblioteki  Papieskiego Wydziału

Teologicznego  i  Metropolitalnego  Wyższego  Seminarium  Duchownego  we  Wrocławiu.

Zorganizowano też praktykę specjalistyczną pracownicy Oddziału Gromadzenia Zbiorów w

Zespole ds. Gromadzenia Zasobów CWiINT Politechniki Wrocławskiej.

W roku sprawozdawczym w Oddziale Udostępniania Zbiorów przeprowadzono szkolenia

wewnętrzne  dla  innych  pracowników  Oddziału,  pracowników  z  innych  oddziałow  BU,

praktykantów i stażystów. Biblitekarze przeprowadzili także szerg szkoleń wewnętrzynych

dla  osób  spoza  Biblioteki:  mi.in.  zaprezentowanie  pracownikowi  Biblioteki  Narodowej

rozwiązań stosowanych w BUWr, które umożliwiają poruszanie się i korzystanie z usług

bibliotecznych  użytkwonikom  niepełnosprawnym,  czy  szkolenie  stażystki  z  Węgier  w

ramach  programu  Erasmus+  oraz  szkolenie  dla  studentów  Instytutu  Anglistyki  UWr

(prezentacja Kolekcji śląsko-łużyckiej). W roku sprawozdawczym pracownicy OUZ wzięli

także udział w różnych szkoleniach, m.in.: wyszukiwanie w systemie NUKAT czy szkolenie

w obsłudze nowych czyteników mikroform.

W ramach Programu ERASMUS kilku bibliotekarzy BU wyjechało na szkolenia do bibliotek

zagranicznych  (Fryburg,  Norymberga,  Florencja).  Oddział  Informacji  Naukowej

koordynował  praktyki  dla studentów Instytutu Informacji  Naukowej i  Bibliotekoznawstwa

UWr  (3  osoby),  wspólnie  z  OUZ  przygotował  i  przeprowadził  szkolenie  studentów

programu L-Kirklanda oraz lekcje biblioteczną dla studentów IINiB UWr. Pracownicy OIN
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przygotowali  program i  nadzorowali  dwumiesięczne szkolenie w BUWr (różne oddziały

Biblioteki)  absolwentki  studiów  bibliotekoznawczych  z  Węgier  (Ester  Kun),  w  ramach

Programu Erasmus +.

W roku sprawozdawczym pracownicy Oddziału Informacji Naukowej organizowali również

wizyty gości z kraju i z zagranicy: wizyta pracowników Uniwersytetu Słowackiego, wizyta

gości  z  Białoruskiego  Państwowego  Uniwersytetu  w  Mińsku  (w  ramach  programu UE

„Most”), wizyta pracownika Biblioteki Uniwersytetu w Bochum, wizyta studentów anglistyki

UWr,  oprowadzanie  po  BUWr słuchaczy Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  z  Hochschule

Zittau/Görlitz, oprowadzanie po BUWr studentów bibliotekoznawstwa z Krakowa.

W  ramach  Dolnośląskiego  Festiwalu  Nauki  przygotowano  i  zaprezentowano  wystawę

planszową pod tytułem: „Z Wrocławia na Księżyc. Powstanie i działalność Towarzystwa

Podróży  Kosmicznych  (Verein  für  Raumschiffahrt)”.  Twórcą  i  kuratorem  wystawy  był

Grzegorz  Sobel  (OIN).  Przy  tworzeniu  ekspozycji  współpracowali  Arkadiusz  Cencora

(OIN) i Andrzej Malenda (PRiD). Wystawę od chwili jej uroczystego otwarcia we wrześniu

do połowy grudnia 2016 r.  odwiedziło 260 zwiedzających – indywidualnie  i  w grupach

zorganizowanych.  W  połowie  grudnia  wystawa  została  użyczona  Instytutowi  Filologii

Angielskiej UWr. 

Ponadto,  w  roku  sprawozdawczym bibliotekarz  systemowy przeprowadził  szkolenia  z

zakresu opisu bibliograficznego i  tworzenia rekordów kartoteki  haseł  wzorcowcych  dla:

pracownika OWZ BUWr, pracownika Biblioteki Instytutu Historycznego, Instytytu Informacji

Naukowej  i  Bibliotekoznawstwa,  Biblioteki  Polskiego  Towarzystwa  Ludoznawczego.

Natomiast  w  ramach  nabycia  uprawnień  do  modyfikacji  rekordów  egzemplarza

przeszkolono i  zweryfikowano umiejętności  2 pracowników Biblioteki  Uniwersyteckiej,  2

pracowników  Biblioteki  Instytutu  Pedagogiki  i  1  pracownika  Biblioteki  Polskiego

Towarzystwa Ludoznawczego.

Jako  przedstawiciel  Biblioteki  Uniwersyteckiej,  bibliotekarz  systemowy,  brał  udział  w

posiedzeniach Zespołu konsultacyjnego ds. rozwoju Deskryptorów Biblioteki Narodowej.

Pięć spotkań szkoleniowych odbyło się w siedzibie BN w trybie comiesięcznym i dotyczyło

problemów  związanych  z  opracowaniem  konkretnych  tematów:  literatury  pięknej,

publicystyki,  literatury  faktu,  ujęcia  przedmiotowego.  2  stycznia  2017  r.  BN  planuje

wdrożenie deskryptorów do opisów bibliograficznych oraz przekształcenie jhp BN w DBN.

Bibliotekarz systemowy uczestniczył  też w działaniach Zespołu ds. rozwoju standardów

bibliograficznych,  powołanego  przez  Centrum  NUKAT.   Zespół  rozpoczął  swoją

działalność w 2015 r.  i  składa się z przedstawicieli  polskich bibliotek naukowych.  Przy

udziale Zespołu mają być podejmowane kluczowe decyzje związane z rozwojem obszaru

katalogowania różnych typów dokumentów.  
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Pracownicy Biblioteki wzięli również udział w szeregu warsztatów online organizowanych

przez Centrum NUKAT. Były to następujące szkolenia:

 Baza „Zmiany tytułów wydawnictw ciągłych”, 18.01.2016

 Prezentacja poświęcona zasadom tworzenia rekordów analitycznych, 26.01.2016

 Prezentacja bazy ustaleń „Erratki…”, 25.02.2016

 Strona WWW Centrum NUKAT…, 26.01.2016

 Szkolenie z katalogowania druków zwartych, 30.05-01.06

 Szkolenie  dotyczące  stosowania  w  rekordach  bibliograficznych  pól  33X,  26.09,

04.10.2016

Powołany przez dyrektora BU Zespół ds. archiwizacji i udostępniania zasobów cyfrowych,

przeprowadził szereg spotkań konsultacyjno-szkoleniowych z pracownikami BU, mających

na  celu  ujednolicenie  reguł  i  zasad  pracy  redaktorów  Biblioteki  Cyfrowej,  m.in.

uporządkowanie  i  ujednolicenie  zapisu  sygnatur  w  systemach  wykorzystywanych  w

Bibliotece. Opracowano dokumenty regulujące procedury obowiązujące podczas procesu

digitalizacji materiałów bibliotecznych.

Dla  katalogerów  z  Oddziału  Wydawnictw  Zwartych  zorganizowano  cykl  szkoleń  nt.

tworzenia  metadanych  w  formacie  Dublin  Core,  wykorzystywanym  w systemie  dLibra,

obsługującym Biblioteke Cyfrową UWr  i Repozytorium UWr.

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). 
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W  ramach  Działalności  Upowszechniającej  Naukę  (DUN)  Biblioteka  pozyskała  środki

finansowe  z  Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  na  realizację  projektu

Transkrypcja, udźwiękowienie i udostępnienie dawnych utworów muzycznych ze

zbiorów  Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu (projekt  546/P-DUN/2016

realizowany w okresie od czerwca do listopada 2016 r.).Głównym celem zadania było

wykonanie transkrypcji nutowych, które realizowali pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej

oraz  partnerzy  projektu  –  Wrocławscy  Kameraliści.  Transkrypcje  objęły  230  utworów

wydanych w XIX wieku oraz 100 utworów, pochodzących z rękopisów i starych druków

muzycznych.  Utwory  muzyczne  są  udostępniane za  pośrednictwem chmurowej  usługi

MuseScore (https://musescore.com/), umożliwiającej prezentację online udźwiękowionej

wersji  nut  oraz  ich  pobieranie  w  wielu  formatach  edycyjnych  (mscz,  MusicXML),

prezentacyjnych (PDF) oraz audio (mp3). Dostęp do transkrypcji jest możliwy zarówno z

poziomu  serwisu  MuseScore,  jak  i  Biblioteki  Cyfrowej  Uniwersytetu  Wrocławskiego

(BCUWr),  w  której  utworzono  dedykowaną  kolekcję  „Transkrypcje  nutowe”

http://www.bibliotekacyfrowa.pl/dlibra/collectiondescription?dirids=209. Biblioteka Cyfrowa

UWr  funkcjonuje  w  kraju  w  ramach  Federacji  Bibliotek  Cyfrowych,  powiązanej  z

Europejską Biblioteką Cyfrową – Europeaną, która gwarantuje włączenie prezentowanych

w  BCUWr  obiektów  cyfrowych  w  globalny  sieciowy  obieg  naukowy  i  umożliwia  ich

prezentację  w  udźwiękowionej  wersji  elektronicznej.  Stworzenie  takiego  narzędzia

znacznie  poszerzy  dotychczasowe  możliwości  prezentacji  zasobu  nutowego  o  formę

możliwą do odsłuchania, a także dalszego jego wykorzystania, zarówno przez muzyków

profesjonalistów, jak i amatorów związanych ze światem muzyki. 

Ponadto, zbierano materiały i przygotowywano się do składania wniosków ws. realizacji

kolejnych  planowanych  projektów własnych  i  partnerskich  Biblioteki  (m.in.  wniosku  do

projektu  Uczelnianego  –  Leopoldina  online).  W grudniu  2016  r.  BUWr złożyła  kolejny

wniosek,  w  ramach  Działalności  Upowszechniającej  Naukę  (DUN),  o  dofinansowanie

dwóch  nowych  zadań  i  kontynuacji  jednego  już  wcześniej  rozpoczętego  (zadanie

kontynuowane:  „Opracowanie  bibliograficzne  w  systemie  VIRTUA śląskich  muzykaliów

nutowych z XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku”; nowe zadania: „Upowszechnianie

cennych  źródeł  do  badań  poprzez  digitalizację  unikatowych  gazet  z  Kolekcji  śląsko-

łużyckiej  Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu”  oraz  „Przedwojenne  czasopisma

humanistyczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu – rozbudowa komputerowego
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katalogu zbiorów o opisy bibliograficzne dotyczące czasopism dawnej Biblioteki Miejskiej i

tzw. koncentracji niemieckiej „).

Warto nadmienić też, że 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 Grzegorz Sobel.

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:  Elżbieta

Orzechowska i Magdalena Gad wyjechały na tygodniowy staż do Biblioteki Narodowej w

Pradze.  

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 17 (w roku ubiegłym –

27) grupom wycieczkowym z  kraju  i  kilkunastu  indywidualnym  gościom z  zagranicy

(łącznie 255 osób; w roku ubiegłym 399 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,

Historii  Sztuki,  Filologii  Polskiej,  Katedry  Filologii  Niderlandzkiej  oraz  z  Katedry

Geoinformatyki  i  Kartografii.  Przyjęto  także  grupę  studentów  z  Uniwersytetu

Pedagogicznego w Krakowie, gości międzynarodowej konferencji  zorganizowanej przez

Akademię Muzyczną we Wrocławiu oraz stypendystów programu LLP-Erasmus. Specjalną

prezentację starych druków i rękopisów przygotowano dla grupy bibliotekarzy z Białorusi.

Jak co roku pokaz kartografików przygotowano dla laureatów konkursu historycznego dla

uczniów szkół podstawowych.

Najwięcej grup przyjęły oddziały: Rękopisów, Starych Druków, Zbiorów Kartograficznych
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oraz Pracownia Konserwacji Zbiorów Specjalnych.

Dla  programu  telewizji  niemieckiej  przygotowano  specjalny  pokaz  rękopisów  i  starych

druków pochodzących z Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie.

W  ramach  XIX  Dolnośląskiego  Festiwalu  Nauki  Biblioteka  Uniwersytecka

zorganizowała pięć imprez, w tym dwie wystawy:  Z Wrocławia na Księżyc. Powstanie i

działalność Towarzystwa  Podróży  Kosmicznych  =Verein  für  Raumschiffahrt (OIN)  oraz

Austria na kartkach pocztowych ze zbiorów wrocławskiego filokartysty Stanisława Chmury

(Biblioteka  Austriacka).  Dalsze  trzy  wydarzenia  odybyły  się  również  pod  patronatem

Biblioteki  Austriackiej:  Pierwsza  Wojna  Światowa  1914-1918  –  cykl  filmów

krótkometrażowych,  Druga  Wojna  Światowa:  „W  imię  ich  matek”  –  historia  Ireny

Sendlerowej; „Sissi” wg opowiadania Nory Rath-Hodann i Annemarie Kloos; „Das große

Österreich-Wimmelbuch”  wg  Sabine  Wiemers  i  Saskie  Huk; 

„Babcia na jabłoni” wg opowiadania Miry Lobe; „Mirek i Morka” wg opowiadania Miry Lobe.

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 Oddziału Informacji Naukowej i Czytelni Zbiorów Specjalnych. W

roku  sprawozdawczym  przygotowano  i  przesłano  kolejne  10  numerów  Biuletynu

informacyjnego  BUWr (przygotowanie  –  Piotr  Rossa).  Dotychczas  opublikowano  119

numerów  newslettera.   Biblioteka  poprzez  stronę  internetową  i  zawarte  na  niej

interaktywne serwisy informacyjne i usługowe – informuje o swych zasobach, prezentuje je

i udostępnia online (m.in. poprzez Bibliotekę Cyfrową),  oraz utrzymuje stały kontakt ze

społecznością wirtualnych użytkowników. 

XIII. Przechowywanie i kontrola zbiorów

W roku sprawozdawczym, w okresie od 24 października do 23 grudnia realizowano prace

związane  z  fumigacją  części  zbiorów  kolekcji  dawnej  Biblioteki  Miejskiej  i  ich

przeprowadzką z budynku Biblioteki przy ul. K. Szajnochy 7/9 do nowego gmachu przy ul.

F.  Joliot-Curie  12.  Dezynfekcję  wykonała  firma  KONVAG,  którą  wyłoniono  drogą

postępowania  przetargowego.  Łącznie  -  odkurzeniem,  pakowaniem,  dezynfekcją  i

rozpakowaniem objęto 1 800 mb księgozbioru.  Działania te pozwoliły na zlokalizowanie w
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nowych magazynach na poziomie +15,6 cymeliów o łącznym bloku sygnatur: 1 000 0001

–  1 092 000  II.  Do  całkowtego  zakończenia  dezynfekcji  i  przeprowadzki  kolekcji  tzw.

Starych milionów (cymeliów) i opróżnienia magazynów piwnicznych przy ul. K. Szajnochy

7/9 pozostało jeszcze około 1 200 mb zbiorów.  

W nowym budynku Biblioteki trzy magazyny Oddziału Przechowywania Zbiorów ogólnych

zostały w pełni wyposażone w regały, meble i sprzęt komputerowy. W I kwartale 2016 roku

przejęto do użytkowania  magazyn  cymeliów i  magazyn  KSL.  W maju Oddział  uzyskał

dostęp  do  tymczasowgo  pomieszczenia  magazynowego  na  poziomie  -7,80,  gdzie

przechowywane są wydezynfekowane materiały z tzw. Daru Bungestagu, przewiezione z

magazynów przy ul. Koszarowej. Dar obejmuje gazety i czasopisma przyjęte w 2004 r.

przez  Uniwersytet  Wrocławski  od  Niemieckiego  Parlamentu  i  przekazane  Bibliotece

Uniwersyteckiej. W II kwartale roku sprawozdawczego w tymczasowych pomieszczeniach

magazynowych zgromadzono także dublety oraz zbiory nieopracowane w ilości około 500

mb. Zwolnione w ten sposób miejsce magazynowe pozwoliło na przyjęcie księgozbióru

dawnego  Oddziału  Bibliologicznego  z  Czytelni  Zbiorów  Specjalych  i  wcielonie  go  do

zbiorów ogólnych. 

Aby zapewnić stały monitoring parametrów powietrza w pomieszczeniach magazynowych,

w  których  przechowywane  są  zbiory,  zakupiono  5  sztuk  urządzeń  elektronicznych  –

rejestratorów – do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza, które ułatwiają śledzenie

zmian warunków klimatycznych w przestrzeniach magazynowych w nowym gmachu. Poza

tym, kontynuowany jest monitoring obecności owadów w zbiorach ogólnych i KSL, który

rozszerzono także na pomieszczenia oddziałów, w których czasowo znajdują się zbiory z

różnych oddziałów:  Gromadzenia Zbiorów,  Wydawnictw Zwartych,  Informacji  Naukowej

(kolekcja DŻS). 

Dodatkowo, w celu zabezpieczenia zbiorów już zdezynfekowanych i rozmieszczonych w

nowych  przestrzeniach  magazynowych,  wprowadzono  na  mocy zarządzenia  Dyrektora

Biblioteki  zasadę,  która  nakazuje  kierowanie  do  dezynfekcji  w  komorze  fumigacyjnej

wszystkich wpływających do Biblioteki materiałów bibliotecznych z innych źródeł niż kupo

nowych wydawnict i egzemplarz obowiązkowy.

Zapas wolnych półek na wpływające zbiory w pomieszczeniach magazynu głównego OPZ

przy ul. K. Szajnochy 7/9, przy założeniu, że wpływ nowości do księgozbioru utrzyma się

na dotychczasowym poziomie - wystarczy na około 1,5 do 2 lat funkcjonowania Biblioteki.

Po tym okresie wyczerpie się możliwość przyjmowania nowości wydawnictw zwartych do

tego magazynu.
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Prace  wykonane  w  Oddziale  Przechowywania  Zbiorów,  oprócz  realizacji  zamówień

użytkowników z lokalizacji  przy ul.  K. Szajnochy 7/9 oraz ul. F. Joliot-Curie 12 (łącznie

122.779  zamówień,  zrealizowanych  120 342  wol.)  obejmowały  m.  in.:  porządkowanie

przeprowadzonych zbiorów (zwłaszcza kolekcji  śląsko-łużyckiej),  weryfikację protokołów

poskontrowych,  aktualizację  wewnętrznych  kartotek,  napełnianie  Bazy  Dubletów,

przyjmowanie opracowanych nowości, realizację bieżących protokołów: zmiany skierowań

(47 protokołów – 1 024 wol.), braków bezwzględnych (24 protokoły – 2 935 wol.).

Do Bazy Dubletów wprowadzono opisy dla dalszych 180 pozycji w 205 wolumianch, w tym

zweryfikowano i  uzupłniono zapisy dla  240 rekordów dotyczących  dubletów KSL (stan

bazy na dzień 31.12.2016 r.– 9 902 pozycje). Z Daru Bundestagu wyselekcjonowano tytuły

czasopism,  które  decyzją  Komisji  ds.  Gromadzenia  i  Selekcji  Zbiorów  Biblioteki

Uniwersyteckiej we Wrocławiu nie będą wcielane do zbiorów (18 tytułów w 1 865 wol.)

Wydawnictwa  te,  po  zaakceptowaniu  przez  władze  Uczelni,  zostały  zaoferowane  18

bibliotekom specjalistycznym UWr. 5 bibliotek wyraziło chęć przejęcia kilku tytułów gazet i

czasopism  z  daru,  a  pozostałe  tytuły  zostaną  zaoferowane  innym  bibliotekom

wrocławskim, a następnie krajowym.

 W roku sprawozdawczym przeprowadzono również coroczne  skontrum porządkowe w

magazynach zbiorów ogólnych. Sprawdzono logiczne ustawienie księgozbioru na półkach

wg  sygnatur.  Zweryfikowano  rozbieżności  pomiędzy stanem faktycznym  a  kartotekami

wypożyczeń,  skierowań  i  braków.  Sprawdzono  również  rozbieżności  z  księgami

inwentarzowymi,  katalogiem  oraz  szukano  braków  względnych.  Łączna  liczba

wyjaśnionych zagubień z lat poprzednich wyniosła 45 pozycji. Jednocześnie stwierdzono

36  nowych  braków  względnych,  które  będą  poszukiwane.  Skontrum  porządkowemu

poddano:  księgozbór  skryptów,  wydzielony  księgozbiór  tzw.  Starych  Cymeliów,

wydawnictwa zwarte, CD, DVD, księgozbiór KSL.  

Ponadto, przez cały rok sprawozdawczy przekazywano do Pracowni Konserwacji Zbiorów

Nowych materiały biblioteczne z magazynów zlokalizowanych przy ul. K. Szajnochy celem

oprawy, naprawy lub konserwacji. W sumie przekazano: do naprawy – 550 wol, do oprawy

– 1 200 wol., do konserwacji – 101 wol. 

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  i  opakowywanie  druków  w  papier  bezkwasowy  (2  745  wol.),  W  Oddziale

Rękopisów opieczętowano 981 dokumentów (głównie ze spuścizny prof. B. Kocowskiego),

w  Oddziale  Zbiorów  Kartograficznych  opieczętowano  i  osygnowano  810  wol.  map  i

atlasów, w Oddziale Zbiorów Muzycznych – 2 033 wol.  nut i  czasopism, a w Czytelni

Zbiorów Specjalnych – 38 wol. W obwoluty niskokwasowe oprawiono 18 rękopisów, a 73 –

zabezpieczono niskokwasowymi  fascykułami.  Ponadto,  w magazynie  Oddziału  Zbiorów

Graficznych,  w  związku  z  przygotowywaniem  zbiorów  do  przeprowadzki,  w  oprawy

zabezpieczające wyposażono 550 wol.

W  ramach  przygotowania  zbiorów  do  przeprowadzki  wszystkie  materiały  biblioteczne

oczyszczono z kurzu, dużą ilość egzemplarzy opakowano w fascykuły, mniejsze jednostki

lub  zbiory  wymagające  szczególnej  ochrony  zapakowano  w  pudła,  egzemplarze  z

uszkodzonymi  oprawami  zawinięto  w  papier  nieskokwasowy,  egzemplarze  porażone

pleśnią przekazano do fumigacji.  Prace te wykonano częściowo z wykorzystaniem firm

zewnętrznych,  jednakże  największym  zaangażowaniem  wykazali  się  sami  pracownicy

oddziałów zbiorów specjalnych,  przy  wsparciu  konserwatorów z  Pracowni  Konserwacji

Zbiorów Specjalnych  oraz  pracowników Oddziału  Naukowej  Dokumentacji  Dziedzictwa

Kulturowego.

W roku sprawozdawczym Samodzielna Sekcja Kontroli Zbiorów kontynuowała rozpoczęte

skontra oraz powołano nowe Komisje skontrowe. Sekcja Kontroli Zbiorów kontynuowała

skontrum wydawnictw ciągłych kolekcji  śląsko-łużyckiej,  które w roku sprawozdawczym

objęło 5 297 sygnatur (46 350 wol). Prace te będą kontunuowane przez cały 2017 rok. W

styczniu  przeprowadzono  niewielke  skontrum  w  magazynie  wymiany  Oddziału

Gromadzenia Zbiorów, podczas którego spisano 459 pozycji inwentarzowych, a w lutym

-zakończono skontrum (spis z autopsji) i porządkowanie dubletów kolekcji śląsko-łużyckiej.

W miesiącach luty-czerwiec 2016 r. dokonano również spisu mikroform kolekcji  śląsko-

łużyckiej  z  autopsji.  Materiały  te  rejestrowano  na  formularzach  skontrowych  w  formie

elektronicznej. Dokonano spisu mikrofilmów: 1 259 sygnatur Mf (2 684 szpul pozytywów,

5 666  szpul  negatywów  diazo,  10 145  szpul  negatywów  i  807  szpul  dubletów)  oraz

mikrofisz: 153 sygnatury, 5 235 szpul pozytywów, 450 szpul negatywów diazo, 5 447 szpul

negatywówa i 1 067 szpul dubletów. Dokonano również spisu mikroform Oddziału Starych

Druków w liczbie 1 718 szpul w 76 pudłach. Skontrum poddano także mikroformy kolekcji

śląsko-łużyckiej, które są przechowywane i udostępniane w Czytelni Śląskiej (70 sygnatrur

mikrofilmów, w tym 6 mikrofisz, 756 szpul pozytywów,  w tym 706 mikrofisz, 269 szpul
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negatywów  mikrofilmów).   W  czerwcu  uporządkowano  i  sporządzono  spis  materiału

mikrofilmowego przechowywanego w Oddziale Przechowywania Zbiorów: 178 sygnatur,

1 665 szpul pozytywów, 94 szpule negatywów, 186 spul negatywów, 158 szpul dubletów.

W czerwcu 2016 roku zawieszono skontrum wydawnictw ciągłych zbiorów ogólnych, które

udostępniane  są  po  przeprowadzce  w  nowym  budynku  Biblioteki,  ze  względu  na

konieczność  kontynuwania  prac  skontrowych  w  kolekcji  śląsko-łużyckiej,  która  po

zakończeniu kontroli zostanie przekazana zbiorom ogólnym Biblioteki. 

W  miesiącach  październik-listopad  przeprowadzono  skontrum  księgozbioru  Czytelni

Zbiorów Specjalnych po przeprowadzce. Skontrum objęło: wydawnictwa zawarte – 831

sygnatur (2 276 wol.), 13 CD, 1 sygnatura Mf, 4 sygnatury mikrofisz.

Z uwagi na prowadzone w 2016 r. prace remontowe w budynku zbiorów specjalnych oraz

ich przeprowadzkę do nowej lokalizacji  – nie prowadzono żadnych prac skontrowych w

zbiorach specjalnych.

W  roku  sprawozdawczym  także  inne  oddziały  Biblioteki,  corocznym  zwyczajem,

przeprowadziły  skontra własnych  księgozbiorów.  Oddział  Udostępniania  Zbiorów

przeprowadził skontrum całości księgozbioru podręcznego Czytelni Głównej oraz Czytelni

Śląskiej  –  nie  wykryto  braków.  Czytelnia  Zbiorów Specjalnych  przeprowadziła  skontra

księgozbioru podręcznego przed i po przeprowadzce.

XIV. Zabezpieczanie zbiorów

W  2016  r.  w  ramach  mikrofilmowania  zabezpieczającego,  dla  potrzeb  Biblioteki  i  na

zewnątrz, Pracownia Reprografii i Digitalizacji wykonała 68 385 (w 2015 r.:173 097) 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  3 690  mb  mikrofilmów,

wykonano 1 734 kopii kserograficznych oraz 4 642 skany (głównie na potrzeby e-Czytelni).

W Sekcji Digitalizacji i Mediów Cyfrowych wykonano 37 972 skany z mikroform, 14 445

skanów z oryginałów (w różnych rozdzielczościach) oraz 4 665 skanów w ramach zleceń

określonych  mianem  digitalizacji  na  żądanie (digitalizacja  całych  dzieł  na  zamówienie

użytkowników).  Ponadto,  fotografowano  okładki  i  filigrany  zdigitalizowanych  książek  –

5 086 plików.  Wykonano  również  532 reprodukcji  fotograficznych,  a  podczas  realizacji

fotoreportaży podjęto 2 058 tematów zdjęciowych. 

W 2016 r. do bazy zamówień Pracowni Reprografii i Digitalizacji wpisano 329 zleceń (w
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2015  r.  odpowiednio  –  384  zleceń).  Natomiast  w  ramach  zabezpieczania  zbiorów

własnych wpisano do księgi inwentarzowej mikrofilmów 104 jednostki (w 2015 r.:108), w

tym:  99 dla  Oddziału  Zbiorów Muzycznych.  Działalność usługowa Pracowni  przyniosła

dochody w wysokości 20 920,- PLN (w 2015 r.:48 938,- PLN).

XV. Konserwacja zbiorów

Pracownia Konserwacji  Zbiorów Nowych już ponad rok funkcjonuje w nowym budynku

Biblioteki przy ul. F. Joliot-Curie-12. Do głównych zadań Pracowni realizowanych w ciągu

roku sprawozdawczego należały: oprawa nowych wydawnictw ciągłych przekazywanych z

Oddziału  Wydawnictw  Ciągłych,  wykonywanie  wszelkich  napraw  wydawnictw

pochodzących  z  księgozbioru  ogólnego,  szczególnie  dydaktycznego  -  najczęściej

udostępnianego użytkownikom, naprawa i konserwacja księgozbiorów podręcznych agend

zajmujących się bezpośrednią obsługą użytkownika (Czytelnia Główna, Czytelnia Śląska,

Czytelnia  Czasopism  Bieżących  i  Archiwalnych,  Informatorium,  Czytelnia  Zbiorów

Specjanych),  opieka nad  księgozbiorem kolekcji  śląsko-łużyckiej,  w  tym  konserwacja  i

przygotowanie  starych,  często  mocno  zniszczonych  gazet  i  czasopism,  przed

przekazaniem ich do digitalizacji w Pracowni Reprografii i Digitalizacji. 

W roku sprawozdawczym konserwacja zbiorów finansowana była ze środków własnych

Biblioteki. W Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych oprawiono 1 023 wol.  (w 2015 r. 2

903) wydawnictw zwartych, 1 914 wol. czasopism i gazet, wykonano 9 686  (w 2015 r.

5 971) złoceń wierszy.  Wykonano w sumie 598 napraw konserwatorskich, w tym bardzo

trudną  konserwację  zniszczonych  gazet  przewidzianych  do  digitalizacji  w  ramach

realizowanego projektu – 75 wol. Przygotowano 3 sztuki inwentarzy, 562 fascykuły zwykłe

i 90 fascykuł „z koszulką”. 

Pozostałe prace dotyczyły wykonania różnego rodzaju opakowanań ochronnych na zbiory,

np. bezkwasowych teczek do przechowywania DŻS-ów, pudełek i skrzynek niezbędnych

w codziennej pracy bibliotekarza.

Łączny koszt opraw i innych prac introligatorskich w 2016 r. wyniósł 243 790 PLN (w 2015

– 226 052 PLN).

W  ramach  prac  konserwatorskich  prowadzonych  w  Pracowni  Konserwacji  Zbiorów

Specjalnych poddano konserwacji: 254 wol. (w 2015 r. – 460 wol.), 2 mapy, 2 grafiki, 1

obwolutę,  6 folderów, 13 plakatów i  42 teki.  Wykonano: 11 teczek, 254 fascykuły,  470

obwolut.  Sporządzono  7  opisów dokumentacji  konserwatorskiej.  Wykonano  545  klatek
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analogowych  oraz  544  zdjęć  cyfrowych  fotograficznej  dokumentacji  konserwatorskiej.

Powyższe prace zostały wycenione na kwotę 111 055 PLN (w 2015 r. – 335 368 PLN). Dla

potrzeb  konserwatorskich  farbowano  i  malowano  skóry,  barwiono  japońskie  papiery

długowłókniste oraz przygotowano barwioną masę papierową do punktowych wypełnień.

Kontynuowano działania związane z identyfikacją średniowiecznych opraw inkunabułów.

Efektem  tych  prac  było  ustalenie  stanu  opraw  dla  3  inkunabułów.  Do  wystaw

przygotowano  82  obiekty.  Przeprowadzka  PKZS  do  nowej  lokalizacji  spowodowała

wycofanie  do  oddziałów  46  obiektów  przygotowywanych,  bądź  będących  już  w

konserwacji.  Obiekty te są sukcesywnie  sprowadzane do Pracowni  w celu kontunuacji

prac konserwatorskich.  Do całości  prac wykonanych w Pracowni  należy doliczyć  koszt

zużytych  materiałów  w  wysokości  5 028  PLN  oraz  koszt  błon  fotograficznych  i  koszt

wywołania zdjęć do fotograficznej dokumentacji konserwatorskiej w wysokości 2 439 PLN.

Dokonano także zakupów materiałów niezbędnych w pracach konserwatorskich na łączną

kwotę 1 298 PLN.

XVI. Komputeryzacja

Nadzór nad komputeryzacją Biblioteki Uniwersyteckiej sprawuje Oddział Komputeryzacji,

który w roku 2016 zatrudniał 6 osób, włącznie z kierownikiem.

Na koniec roku 2016 w Oddziale znajdowało się sześć zestawów komputerowych, dwie

drukarki  laserowe  (w  tym  jedna  A3),  drukarka  termotransferowa  (do  wydruku  kodów

kreskowych), a w serwerowniach – 15 serwerów oraz UPS-y podtrzymujące zasilanie, a

także 6 macierzy dyskowych. 

W roku 2016 wydatkowano następujące środki finansowe na zakup sprzętu, naprawy i 

materiały eksploatacyjne:

Nazwa Ilość Wartość⃰ w PLN
Urządzenia sieciowe i akcesoria dla Biblioteki Austriackiej. 14 519, 58
Terminale,  komputery,  monitory,  oprogramowania  dla
niedowidzących i in. Akcesoria na wyposażenie Informatorium
i Czytelni zbiorów Specjalnych.

17 terminali 29 285,55

Komputery,  monitory  do  Informatorium  i  Czytelni  Zbiorów
specjanych oraz dodatkowe stanowiska pracowników.

20
komputerów,
25 minitorów

15 548, 78

Drukarki termotransferowe. 1 10 015,28
Inne  urządzenia  i  akcesoria  (klawiatury,  myszki,  pamięci,
drobny sprzęt sieciowy,  czytniki,  narzędzia do serwisowania
sprzętu).

 2 205,49

Naprawa  komputerów,  serwerów,  drukarek  (w  tym  zakup
elementów na wymianę – głównie dyski twarde).

 12 673,92
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Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, etykiety, taśmy, kalki
do drukarek termotransferowych).

 20 563, 13  

RAZEM 104 811,73

⃰  Podane zestawienia mają na celu orientacyjne ukazanie rozkładu wydatków na poszczególne kategorie
zakupowanych urządzeń i materiałów. 

Na koniec roku 2016 na stanie Biblioteki znajdowało się 209 użytkowanych zestawów

komputerowych, w tym: w budynku Biblioteki przy ul. F. Joliot-Curie 12 było 150 zestawów

komputerowych,  w  budynku  Biblioteki  przy  ul.  K.  Szajnochy  7/9  –  33  zestawy

komputerowe a w budynku Biblioteki na Piasku – 26 zestawów. W czytelniach nowego

budynku BU działalo 12 terminali dla użytkowników (8 w CCB i A i CS oraz 4 w Bibliotece

Austriackiej.  Ogólnie  w  Bibliotece  użytkowano  64  drukarki  biurowe  oraz  12  drukarek

specjanych (do rewersów oraz drukarki termotransferowe). 

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  2016  r.  zakupiono  następujące  oprogramowanie  (z  pominięciem  wydatków  na

VIRTUę):

Nazwa
Kwota

brutto PLN
Microsoft Office 365 4 680,43
Program „Przegląd i kontrola budynku na CD”    325,28
RAZEM 5 005, 71

Na  utrzymanie  systemu  VIRTUA  (VIRTUA  –  maintenance)  wydatkowano  kwotę

270 802,07  PLN  (z  tego173 313,35  PLN  w  BU  a  97  489  PLN  w  partycypujących  w

pokryciu  kosztów  jednostkach  organizacyjnych  UWr).  W  roku  2016  nie  dokonano

aktualizacji  systemu  VIRTUA  do  najnowszej  wersji.  Aktualnie  jest  użytkowana  wersja
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2013.2.5. Nowsze wersje nie obsługują już systemu Vectors iPortal. Wymagają zakupienia

programu Chamo. 

W 2016 r. zainstalowano Klienta systemu VIRTUA w bibliotekach specjalistycznych na 95

stanowiskach.

Klienty VIRTUi zainstalowane w bibliotekach
specjalistycznych w 2016 r.

Biblioteka Liczba klientów VIRTUi
Prawo i Administracja 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 6 671 osób (w 2015 r. – 6 709).

Statystyka zamówień (rewersów) złożonych poprzez Vectors iPortal w Bibliotece Głównej

(w tym na rekordy zasobu) kształtowała się nastepująco:

Książki Skrypty Czytelnia
Gł.

Czytelnia
Czasopism
Bieżących

Czytelnia
Śląska

Piasek RAZEM

Styczeń 9068 784 735 564 831 44  12026
Luty 9182 1441 570 515 832 45  12585
Marzec 10490 824 1095 781 819 41  14050
Kwiecień 9921 802 1290 759 694 59  13525
Maj 8526 634 1134 773 535 62  11664
Czerwiec 6449 473 1116 751 662 49    9500
Lipiec 5258 244 999 615 710 46    7872
Sierpień 0 0 0 0 0 0          0
Wrzesień 4424 401 728 448 488 9     6498
Październik 11556 1979 985 571 579 27   15697
Listopad 9495 692 1020 542 574 0   12323
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Grudzień 7177 512 902 404 539 0     9534
 Suma 91546 8786 10574 6723 7263 382 125274

UWAGA:  powyższe  dane  mogą  się  różnić  od  statystyk  rewersów  zrealizowanych  przez
Wypożyczalnię i Magazyn.

Statystyka zamówień (rewersów) złożonych poprzez zdigitalizowane katalogi kartkowe:

Katalog
alfabetyczny

Katalog
czasopism

Katalogi
śląskie RAZEM

Styczeń   121   110   495   726
Luty   102   155   407   664
Marzec   150   173   646   969
Kwiecień   135    84   282   501
Maj   160    50   306   516
Czerwiec   100    73   349   522
Lipiec    52   242   362   656
Sierpień      0      0      0       0
Wrzesień   110     31   274   415
Październik    68   135   509   712
Listopad   159   112   442   713
Grudzień   170   153   444   767
Suma 1327 1318 4516 7161

Podstawowe prace Oddziału Komputeryzacji koncentrowały się na: 

 Administrowaniu lokalną siecią komputerową i serwerami;

 Zakupie  i  utrzymaniu  oprogramowania  komercyjnego  (Virtua,  dLibra,  dMuseon,

Summon);

 Wdrażaniu nowych rozwiązań programistycznych i/lub aktualizacji już istniejących

(dLibra w BCUWr i  RUWr,  dMuseon,  E-learning w oparciu  o platformę Moodle,

Baza Publikacji  Pracowników i  Doktorantów UWr,  IZZ,  Inwentarze  elektroniczne

poszczególnych oddziałów,  zdigitalizowane katalogi kartkowe, Centralny Dziennik

Korespondencji, Baza Dubletów, Multiwyszukiwarka Summon, itp.)

Z innych prac związanych z komputeryzacją należy wymienić

 prace informatyczne związane zobsługą Office 365,

  pozostałe  prace  informatyczno-techniczne  i  pomocnicze  dotyczące  obsługi

stanowisk komputerowych w BU (pracowniczych i użytkowników),

 przygotowywanie  nowych  wniosków  projektowych  i  udział  w  projektach

realizowanych,
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 obsługa systemu kontroli dostępu,

 obsługa sal audiowizualnych w czasie szkoleń, prezentacji,

 obsługa  bibliotek  specjalistycznych  (głównie  w  zakresie  wykorzystania  systemu

Virtua, a także RUWr i BCUWr)

XVII. Uwagi końcowe

Rok  2016,  choć  zdominowany  przeprowadzką  Biblioteki  Na  Piasku,  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. 
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH

ZA ROK 2016

Uwagi wstępne

W roku sprawozdawczym w uczelnianym systemie biblioteczno –  informacyjnym

Uniwersytetu Wrocławskiego funkcjonowało 35 bibliotek, w tym: 29 bibliotek przy

wydziałach i 6 bibliotek międzywydziałowych i poza wydziałowych: Centrum

Brytyjskie, Biblioteka Austriacka, Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków

Obcych, Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego

Brandta, Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (PTL)  im. Jana

Czekanowskiego, Biblioteka Instytutu Konfucjusza.

Poza systemem organizacyjnym bibliotek istnieje również zbiór kartograficzny

Instytutu Geograficznego. W statystykach wykazuje go Biblioteka Instytutu

Geograficznego. 

II. Sprawy organizacyjne

Od października 2016 roku Biblioteka Austriacka mieści się w budynku Biblioteki

Uniwersyteckiej  przy  ul.  F.  Joliot-Curie  12.  W  trakcie  przeprowadzki  do  nowej

siedziby  jest  Biblioteka  Instytutu  Studiów  Klasycznych,  Śródziemnomorskich  i

Orientalnych.  Rok  2016  biblioteki  przeznaczyły  na  remonty:  wyremontowano  i

przeniesiono  Bibliotekę  Instytutu  Genetyki  i Mikrobiologii  wchodzącą  w  skład

Biblioteki  Nauk  Biologicznych,  wyremontowano  magazyn  w  Bibliotece  Instytutu

Psychologii,  w  trakcie  remontu  i  przenoszenia  jest  także  Biblioteka  Instytutu

Historycznego.  

 

III. Kadry

W roku sprawozdawczym w bibliotekach istniało 117 pełnych etatów i dwie ½ etatu

(w 2015 r. 116 etatów i trzy ½ etatu). Przez Bibliotekę Uniwersytecką opłacane były

etaty Biblioteki Austriackiej, Centrum Brytyjskiego i Polskiego Towarzystwa

Ludoznawczego.
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Kierownicy wielu bibliotek zgłaszają potrzebę zwiększenia ilości etatów.

Spowodowane jest to koniecznością napełniania  bazy  Polskiej  Bibliografii

Naukowej, poszerzania działalności biblioteczno – bibliograficznej, samodzielnego

opracowania komputerowego zbiorów, prowadzenia inwentarzy,  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.

Wyższe wykształcenie w bibliotekach specjalistycznych posiada większość

pracowników. Wielu pracowników ma ukończone studia podyplomowe

bibliotekarskie.  Wśród zatrudnionych jest 8 bibliotekarzy dyplomowanych i 9

pracowników z tytułem doktora. 

IV. Wydatki

W porównaniu do 2015 roku – zwiększyła się kwota wydatkowana na zakup

wydawnictw ciągłych, zbiorów specjalnych, mebli. Natomiast zmniejszyła się suma

wydanych pieniędzy na oprawę,  zakup wydawnictw  zwartych,  na  usługi  on-line,

zakup  programów  i  sprzętu  komputerowego  oraz  na  zakup kart katalogowych,

ekslibrisów, kodów kreskowych, materiałów biurowych i materiałów do kserowania 

Na potrzeby bibliotek w roku sprawozdawczym wydano następujące kwoty:

Rodzaj wydatków
Wydatki [w zł]

2015 r.

Wydatki [w zł]

2016 r.
Różnica [w zł]

wydawnictwa zwarte 833.171 625.389 mniej o 207.782

wydawnictwa ciągłe 419.738 524.747 więcej o 105.009

zbiory specjalne 3.326 12.927 więcej o 9.601

usługi online* 783.353 723.391 mniej o 59.962
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oprawa 60.560 42.221 mniej o 18.339

inne ** 62.588 54.210 mniej o 8.378

komputery, programy 150.390 127.107 mniej o 23.283

meble 9.170 118.843
więcej o 109.673

* 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 2016 roku liczył 1 645 842 jednostek

inwentarzowych, w tym: wydawnictwa zwarte 1 212 362 wol., wydawnictwa ciągłe

15  465 tytułów (384  554 woluminy), zbiory specjalne 48 926 jednostek

inwentarzowych.

W porównaniu z rokiem 2015 do bibliotek wpłynęło więcej dzieł i woluminów

wydawnictw zwartych i ciągłych.

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.

15 651 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 (7 275 wol. czasopism).

W 2016 roku księgozbiór Biblioteki Wydziału Prawa przekroczył 228 tys. jedn.

Inwentarzowych, w Bibliotece Instytutu Historycznego 150 tys., w Bibliotece

Instytutu Filologii Polskiej 138 tys. i w Bibliotece Wydziału Nauk Społecznych

przekroczył 123 tys. jedn. Inwentarzowych.  W czterech bibliotekach księgozbiory

były mniejsze niż 10 tys. jed. inw.

VI. Gromadzenie

Gromadzenie księgozbiorów w dużej mierze opierało się o zakup i dary krajowe. 
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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 5  947  wol.

wydawnictw zwartych i 1 797 wol. wydawnictw ciągłych (2015 odpowiednio 6 789

wol. wyd. zwartych i 1 990 wol. wyd. ciągłych).

Księgozbiór pochodzący z kupna liczył 9 067  wol. wydawnictw zwartych i 1 993

wol. wydawnictw ciągłych (odpowiednio w 2015 r. 9.297 wol. wydawnictw zwartych i

2 173 wol. wydawnictw ciągłych). 

Do zbiorów specjalnych przybyło 373  jednostek inwentarzowych. Są to: zbiory

kartograficzne, mikroformy, materiały audiowizualne, dokumenty elektroniczne,

publikacje i raporty obserwatoriów, kserokopie, prace magisterskie i doktorskie. 

Stopniowo biblioteki odchodzą od gromadzenia prac magisterskich i ograniczają się

do prowadzenia ich katalogów. 

Wobec stale rosnącej liczby użytkowników, podręczniki stanowią w wielu

bibliotekach coraz większy problem. Liczba podręczników jest zbyt mała w

stosunku do potrzeb, a z powodu braku funduszy nie można kupić ich więcej. 

Dobrym rozwiązaniem jest  dostęp do baz książek elektronicznych.  W 2016 roku

Biblioteki  Specjalistyczne  wraz  z  Biblioteką  Uniwersytecką  korzystały  z  baz:

ProQuest  Ebook  Central  (były  EBL)  i  IBUK  LIBRA  .  Ponadto  wiele  ze  swoich

publikacji  biblioteki  umieszczają w  Bibliotece Cyfrowej  i Repozytorium. Biblioteka

Wydziału Prawa umieściła już 2 275 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  (1  113),  Nauk  Społecznych  (109),  Nauk

Historycznych i Pedagogicznych (357), Nauk Bilologicznych (7) Filologicznych (2),

Biotechnologii (1) i Centrum Studiów Niemieckich (13). 

VII. Opracowanie

Biblioteka Uniwersytecka opracowała centralnie wydawnictwa zwarte (bieżące

nabytki) w 2016 roku dla 22 bibliotek specjalistycznych. 
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Centralne opracowanie obejmuje katalogowanie tradycyjne, pełne opracowanie

komputerowe. Spośród wszystkich bibliotek sieci objętych centralnym

opracowaniem dla 16 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 1 802 dzieła

w 1  816  wol.  Poza centralnym opracowaniem pozostaje biblioteka Instytutu

Astronomii, Centrum Brytyjskie, CSNiE im. W. Brandta.

Opracowanie tradycyjne w bibliotekach specjalistycznych

Lp.
Biblioteka
(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)

Opracowanie tradycyjne

wydaw. 
zwarte

wydaw. 
ciągłe

zb. specj.

wol. wol. jedn.
1 Informacji Naukowej 0 61 0
2 Filologii Angielskiej 0 21 0

3 Filologii Germańskiej 0 134 0

4 Studiów Klasycznych 0 0 0

5 Filologii Polskiej 1312 235* 97
6 Filologii Romańskiej 407 70 0
7 Filologii Słowiańskiej 548 309 2
8 Dziennikarstwa 0 0 0
9 Niderlandystyczna 358 34 5
10 Astronomicznego 22 14 4
11 Chemii 161 18* 4
12 Fizyki 0 0 0
13 Matematyki i Inform. 197 412 1
14 Historycznego 1595 434 15
15 Historii Sztuki 0 162 48
16 Pedagogiki 0 58* 0

17 Psychologii 0 14* 0

18 Archeologii 360 70 0
19 Etnologii 0 49 0
20 Kulturozn.i Muzykologii 262 96 61
21 Biotechnologii 0 47 0
22 Nauk Biologicznych 0 82 0

23 Geogr. I Rozwoju Reg. 147 105 1

24 Klimatologii i Ochrony At. 0 9 0

25 Nauk Geologicznych 0 24 0
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26 Muzeum Przyrod. 0 55 0
27 Ogrodu Botanicznego 0 19 0
28 Nauk Społecznych 1113 217* 0

29 Prawa, Administracji 3446 624* 26
30 Austriacka 100 146 4
31 Centrum Brytyjskie 0 0 10

32 Studium Jęz. Obcych 0 2 0
33 CSNiE im.W.Brandta 0 2 0
34 PTL im.Czekanowskiego 0 160 0
35 Konfucjusza 0 0 0

Razem Bibl. Spec. 10.028 3.683 278

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

Nieopracowane zbiory zabezpieczone liczą łącznie 2  720 wol.

wydawnictw zwartych, 1 529 wol. czasopism i kilka tys. odbitek.

Nieopracowane dary – 6 077 wol. wydawnictw zwartych.

Nieopracowane zbiory specjalne – 3 312 jedn. Inwentarzowych.

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 programie  PATRON, 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. 
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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 449 kart wydawnictw zwartych i 292 karty do katalogu czasopism. Do

katalogów własnych biblioteki włączyły łącznie 26 005 kart.

IX. Udostępnianie

Zakłócenia w udostępnianiu spowodowane były przeprowadzkami, remontami

bibliotek, pracami skontrowymi, zmniejszonym stanem obsady, absencją

pracowników. Liczba godzin otwarcia czytelń w bibliotekach wynosiła 1  380 w

tygodniu, a w wypożyczalniach 1 236 godzin. 

Z uwagi na potrzeby użytkowników, zwłaszcza zaocznych, coraz więcej bibliotek

ma czytelnie czynne w niedziele, w ciągu roku akademickiego, lub tylko podczas

sesji i zjazdów studentów zaocznych. Liczne biblioteki pracują również w soboty. 

Liczba odwiedzin w czytelniach wynosiła 196  481  (w 2015 r. 171  148)

Udostępniono w nich 392 792 jednostek inwentarzowych (w 2015 r. 437 318 jedn.

Inw.). 

Księgozbiory podręczne w bibliotekach liczyły łącznie 94 631 wol. 

W kilku bibliotekach użytkownicy 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 1 298 miejsc (w 2015 r. 1 301 miejsc). 

Kilka bibliotek nie posiada oddzielnych pomieszczeń na czytelnie. Księgozbiór

udostępnia się w pokojach asystentów lub salach wykładowych (np. w Bibliotekach:

Muzeum Przyrodniczego, Etnologii, Astronomii).

W wypożyczalniach zarejestrowano 49 739 użytkowników (w 2015 r. – 49 720). 

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
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do komputerowego udostępniania. Wypożyczono na zewnątrz jednostek

inwentarzowych 139 562 (w 2015 r. – 153 189).

Biblioteki prowadzą również wypożyczenia międzybiblioteczne. 

Do bibliotek krajowych wypożyczono 1  772 wol. w tym przez BU 226 wol. Do

bibliotek zagranicznych 22 wol. w tym przez BU 21 wol. Z bibliotek krajowych

wypożyczono 247 wol. w tym przez BU 0 wol. W 2015 r. nie wypożyczano żadnych

zbiorów z bibliotek zagranicznych.

Dzięki możliwości samodzielnego prowadzenia wypożyczeń  międzybibliotecznych

przez biblioteki specjalistyczne i dzięki elektronicznemu formularzowi zamówień

międzybibliotecznych do bibliotek krajowych i zagranicznych znacznie skrócił się

czas oczekiwania uzytkownika na zamówione materiały.

Liczba zamówień do czytelń wynosiła 410 572, do wypożyczalni –  193 153. W

wielu bibliotekach liczba zamówień jest równa udostępnionym jednostkom

inwentarzowym, z uwagi na specyficzny sposób zamawiania książek przez

użytkowników w bibliotekach specjalistycznych. Najczęściej są to zamówienia ustne

lub na kartkach. Rewers wypełnia się po otrzymaniu książki.

Odnotować należy wzrost odwiedzin w czytelniach,  ale  zmniejszenie  się liczby

udostępnionych w  nich jednostek inwentarzowych oraz zmniejszenie się liczby

książek wypożyczonych na zewnątrz. Zmiany spowodowane są wykorzystywaniem

czasopism i  książek elektronicznych,  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 dostepu tylko

do użytkowników 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  użytkowników 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

użytkownicy  dowiadują się z katalogów online, a strona internetowa Biblioteki

Uniwersyteckiej www.bu.uni.wroc.pl łatwo doprowadza do każdej biblioteki

specjalistycznej.
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X. Działalność informacyjna. 

W roku sprawozdawczym biblioteki udzielały informacji biblioteczno –

bibliograficznych, 2 846 pisemnych krajowych i 56 zagranicznych.

Pracownicy bibliotek pomagali  użytkownikom przy poszukiwaniach

bibliograficznych, informowali o aktualnie dostępnych bazach danych, a także o

sposobach korzystania z nowych baz dostępnych w Internecie. Biblioteki nadsyłają

informacje, a zwłaszcza uzupełniają wykazy czasopism, które znajdują się na

stronie WWW Biblioteki Uniwersyteckiej i  w komputerowym Katalogu Czasopism

Bibliotek Specjalistycznych. 

Kilkanaście bibliotek jest dodatkowo uwidocznionych na stronie WWW przy

jednostce macierzystej lub posiada własną stronę.

Wszystkie biblioteki sporządzają: wykazy nowości, wykazy zawartości najbardziej

poczytnych czasopism. Niektóre przygotowują bibliograficzne zestawienia publikacji

pracowników wydziału lub instytutu (Biblioteki: Wydziału Chemii, Nauk

Biologicznych, Instytutu Historycznego), bibliografie prac magisterskich, doktorskich

i habilitacyjnych.

Biblioteki, które posiadają odpowiednie warunki lokalowe, prowadzą ekspozycję

nowości wydawniczych. 

Dokumentację publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzą

bibliotekarze lub pracownicy wyznaczeni przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Pracownicy i bibliotekarze są szkoleni w Sekcji Prac Bibliograficzno –

Dokumentacyjnych BU w wypełnianiu formularzy wpisowych on-line do Bazy

Publikacji Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego. Łącznie biblioteki

wprowadziły do Bazy 5 108 opisów publikacji przez formularze on-line. Dodatkowo

bibliotekarze napełniają bazę o nazwie:  Polska Bibliografia Naukowa, gromadzącą

informacje  dotyczące  polskich  i  zagranicznych  czasopism  naukowych  oraz

publikacji polskich naukowców. 

XI. Komputeryzacja 

Ogółem w bibliotekach jest 389 komputerów, w tym z dostępem do Internetu: dla

pracowników – 167, a dla użytkowników – 220. 

Użytkownicy mogą również korzystać z Internetu w pracowniach komputerowych,

które znajdują się w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W
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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 2016 roku przeprowadziło  5 bibliotek.  Łącznie

ujawniono 1 667 wol. braków bezwzględnych.

Niektóre biblioteki nie przeprowadziły planowanej inwentaryzacji z powodu:

remontów, przemieszczania księgozbiorów, przeprowadzanych selekcji, zmian

personalnych i absencji chorobowej pracowników. 

Selekcje księgozbiorów biblioteki przeprowadzają ze względu na brak miejsca na

nowe nabytki, przemieszczanie księgozbiorów do innych obiektów. Selekcje

obejmują materiały zaczytane, nieaktualne i nieprzydatne w procesie naukowo-

dydaktycznym w danej jednostce organizacyjnej.

W 2016  roku w bibliotekach specjalistycznych przeprowadzono selekcje

wydawnictw zwartych, ciągłych,  zbiorów  specjalnych. Wyłączony ze zbiorów

księgozbiór był przekazywany: Bibliotece Uniwersyteckiej, innym bibliotekom,

użytkownikom lub na makulaturę.

W roku sprawozdawczym selekcję przeprowadziło 5 bibliotek. Łącznie

wyselekcjonowano 3 782 wol. wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych.

Wielką selekcję księgozbioru przeprowadzały Biblioteki: Filologii Romańskiej,

Angielskiej, Chemii, i Nauk Społecznych.

          XIII. Oprawa i konserwacja zbiorów 

Potrzeby bibliotek w tym zakresie są bardzo duże, lecz koszt oprawy

niejednokrotnie przekracza wartość książki i możliwości płatnicze bibliotek. Na zły

stan księgozbiorów wpływają m.in. niesprzyjające warunki ich przechowywania,

przegrzane lub zawilgocone pomieszczenia.

Szeroko stosowane kserowanie powoduje również niszczenie książek. 

Księgozbiory odkurzane są sporadycznie, najczęściej przez bibliotekarzy, w miarę

możliwości czasowych. Niektóre prace konserwatorskie biblioteki wykonują we
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własnym zakresie. W roku sprawozdawczym na oprawę księgozbiorów 13 bibliotek

wydało łącznie 42 221 PLN, mniej o 18 339 PLN w stosunku do roku 2015.

XIV. Lokale, remonty, przeprowadzki

Łączna powierzchnia użytkowa w bibliotekach wynosiła 11 679 m2. 

2 biblioteki nie mają samodzielnych pomieszczeń (Biblioteki: Etnologii, Muzeum

Przyrodniczego), księgozbiór znajduje się w pokojach pracowników naukowych i na

korytarzach. Większość bibliotek nie posiada rezerw na nowe nabytki. Osobnym

problemem jest brak oddzielnych pomieszczeń na czytelnie i wypożyczalnie. W

wielu bibliotekach obie funkcje pełni jedno pomieszczenie. 

Często niezadowalające są warunki pracy bibliotekarzy, stanowiska pracy wielu z

nich mieszczą się w magazynach i brak jest pomieszczeń socjalnych. 

XV. Wyposażenie techniczne 

W 2016 roku zwiększyła się liczba komputerów, kserografów, czytników

w bibliotekach w stosunku do 2015 roku. 

XVI. Szkolenie, praktyki i podnoszenie kwalifikacji 

W Bibliotece Uniwersyteckiej pracownicy bibliotek specjalistycznych biorą udział w

szkoleniach specjalistycznych. W 2016 roku przeszkolono pracowników  z

tworzenia  i  uzupełniania  Repozytorium,  z  wprowadzania  obiektów  do  Biblioteki

Cyfrowej,  elektronicznych  baz  danych.  Bibliotekarze  chętnie  uczestniczyli  ze

szkoleń internetowych na platformie Webex z baz Web of Science. 

Pięcioro pracowników Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej szkoliło się w Oddziale

Udostępniania w związku ze zmianami w module udostępniania. W 2016 roku 3

osoby zostały przeszkolone z zakresu tworzenia rekordu egzemplarza, 2 z opisu

bibliograficznego, a 5 z tworzenia rekordu analitycznego. Jedna osoba szkoliła się

w Oddziale Informacji Naukowej z wyszukiwania w katalogu on-line, a 2 otrzymały

uprawnienia do napełniania bazy publikacji pracowników i doktorantów Uwr. 

Nowo przyjętych pracowników – biblioteki szkolą we własnym zakresie. Po

zapoznaniu się z działalnością własnej biblioteki pracownicy kierowani są do

Biblioteki Uniwersyteckiej na tzw. Szkolenia specjalistyczne. 

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy bibliotek podejmują

lub kontynuują studia, studia podyplomowe i kursy językowe. 
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XVII. Działalność dydaktyczna i naukowa 

Pracownicy bibliotek aktywnie uczestniczyli w szkoleniu studentów I roku,

prowadząc ćwiczenia i wykłady z przysposobienia bibliotecznego. Przeszkolili 7 745

studentów w 231  grupach, poświęcając na szkolenie 315  godzin. Szkolenie

prowadziło 48  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 Biblioteki Uniwersyteckiej i bibliotek specjalistycznych. Część bibliotek

przeprowadza szkolenie również dla tych studentów.

W  2016  roku  6  Bibliotek:  Niderlandystyczna,  Kulturoznawstwa,  Prawa,  Nauk

Społecznych,  Austriacka  i Centrum  Studiów  Niemieckich  przyjęły  na  praktyki

specjalistyczne 11 studentów.

W 2016 roku mgr I. Mrozowicz i mgr B. Nowak z Biblioteki Instytutu Historycznego,

współautorki  „Bibliografii  historii  Śląska”,  na  bieżąco  wprowadzały  dane  do

internetowej wersji bibliografii. 

XVIII. Publikacje, współpraca z innymi instytucjami, wystawy, konferencje

Publikacje. W 2016 roku zostało wydanych 46 publikacji pracowników bibliotek

specjalistycznych a 8 złożonych do druku. 

Wykaz publikacji zawarty w Sprawozdaniu prezentuje łącznie wszystkie publikacje

pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i pracowników bibliotek specjalistycznych. 

Współpraca z innymi instytucjami. Oprócz współpracy z Biblioteką

Uniwersytecką i bibliotekami sieci, biblioteki specjalistyczne współpracują

z instytucjami pokrewnymi do ich działalności: uczelniami, instytutami naukowymi,

wydawnictwami, muzeami, stowarzyszeniami, redakcjami, bibliotekami publicznymi

zarówno w kraju, jak i za granicą. W 2016 współpraca dotyczyła: zakupów książek,

prenumeraty czasopism, wymiany publikacji, wypożyczeń  międzybibliotecznych,

informacji bibliograficznych, praktyk studenckich dla słuchaczy innych szkół. 

Wystawy. 
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Mgr M. Winnicka i mgr A. Ceckowska z Biblioteki  Filologii  Polskiej  przygotowały

wystawę  poświęconą  Prof..  Jerzemu  Cieślikowskiemu,  towarzyszącą  konferencji

„The  Child  and  the  Book”.  Pracownicy  Biblioteki  Instytutu  Historycznego

przygotowali  dwie  wystawy:  pierwsza  poświęcona  jubileuszowi  80-lecia  urodzin

profesora Krystyna Matwijowskiego, druga związana z konferencją rocznicową – z

okazji 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Pani D. Żminkowska z Biblioteki

Austriackiej  przygotowała  4 wystawy:  z  okazji  100  rocznicy  śmierci  cesarza

Franciszka  Józefa,  80  rocznicy  urodzin  pisarki  Christine  Nöstlinger,

„Międzykulturowe  spotkania”,  „Austria  na  kartkach  pocztowych  ze  zbiorów

wrocławskiego Filokartysty Stanisława Chmury”.

Tradycją w wielu bibliotekach są również  wystawy nowości organizowane przez

wydawców.

Każdego  roku  bibliotekarze  chętnie  uczestniczą  w  przygotowaniach  do

Dolnośląskiego  Festiwalu  Nauki:  pracownicy  Biblioteki  Instytutu  Informacji

Naukowej i Bibliotekoznawstwa przygotowali z tej okazji trzy wydarzenia: „Nie tylko

Wikipedia”,  „Bibliobiznes”,  „Magia  programu  Photoshop”,  wykład  „Stare  i  nowe

w architekturze  bibliotek  –  kartki  z  podróży”  przygotowały  pracownice  Biblioteki

Wydziału Prawa mgr M. Jakubiszyn i M. Łuczak, a pani D. Żminkowska z Biblioteki

Austriackiej jak co roku przygotowała wiele atrakcji: prezentację o cesarzowej Sisi,

słuchowiska radiowe, projekcję filmową i czytanie książki. 

Konferencje.

Udział  pracownika  Biblioteki  Instytutu  Informacji  Naukowej  i  Bibliotekoznawstwa

mgr  W.  Sierżęgi  w IX  Międzynarodowej  Konferencji  „Problemy  tożsamości

kulturowej”,  udział  A.  Ceckowskiej  pracownika  Biblioteki  Filologii  Polskiej  w

Ogólnopolskiej  Studencko-Doktoranckiej  Konferencji  Kół  naukowych,  organizacja

VIII  Konferencji  Korporacji  Bibliotekarzy  Wrocławskich  „Nowe  projekty,  cenne

inicjatywy  i  ciekawe  przedsięwzięcia  bibliotek  naukowych”  i  redaktor  materiałów

konferencyjnych  mgr  J.  Czyrek  z  Biblioteki  Wydziału  Chemii,  udział  mgr  I.

Mrozowicz i mgr B. Nowak z Biblioteki Instytutu Historycznego w międzynarodowej

konferencji  naukowej  „Bibliografia  historii  Śląska  w perspektywie  historycznej  i

metodologicznej”,  udział  pracowników  Biblioteki  Instytutu  Pedagogiki  w  pięciu

konferencjach: Nowe projekty, cenne inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek
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naukowych” oraz „Ekologia informacji a kultura informacyjna społeczeństwa” mgr M.

Bosacka, a „Otwieranie nauki – praktyka i perspektywy”, „Czasopisma naukowe w

bibliotekach – zmierzch czy świt?”,  „Cyfrowe wyzwania.  Kompetencje cyfrowe a

uczestnictwo w kulturze”  mgr H.  Włoch,  udział  pracowników Biblioteki   Instytutu

Psychologii  w czterech konferencjach:  dr  W. Czernianin  i  mgr  K.  Chatzipentidis

„Biblioterapia  w ośrodkach  akademickich”,  międzynarodowa  konferencja

„Литература  на  экране”,  mgr  K.  Chatzipentidis  międzynarodowe  konferencje

„Seniorzy dla kultury” oraz „Jakość życia osób niepełnosprawnych na początku XXI

wieku”,  udział  4 pracowników Biblioteki  Wydziału Prawa w 3 konferencjach: w 3

międzynarodowej  konferencji  „Dynamics  of  Lithuanian-Polish  Relations:  The

Dimensions  of  Security  and  identity”  mgr  T.  Juchniewicz,  w  XIV  Konferencji

Kierowników Bibliotek Prawniczych mgr B. Górna, dwie osoby w VIII  Konferencji

Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich „Nowe projekty, cenne inicjatywy i ciekawe

przedsięwzięcia  bibliotek  naukowych”,  udział  pracownika  Biblioteki  Centrum

Studiów  Niemieckich  i  Europejskich  mgr  A.  Wolańskiej  w  4  konferencjach:  w

międzynarodowej  konferencji  naukowej  „Innovative  Library  in  Digital  Age“,  we

Wrocławskich Spotkaniach Bibliotekarzy jako członek Komitetu Organizacyjnego,

„Infrastruktura naukowa CLARIN-PL (Common Language Resources & Technology

Infrastructure)“ i „Systemy biblioteczne nowej generacji. Platformy usług“.

Do niniejszego sprawozdania dołączono:

1. Wykaz publikacji  pracowników bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego za

rok 2016.

2. Zestawienie  wystaw  organizowanych  lub  współorganizowanych  przez

Bibliotekę Uniwersytecką w 2016 r.

3. Wykaz  konferencji,  seminariów  i  narad,  w  których  uczestniczyli

pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w 2016 r.

4. Zestawienia tabelaryczne dotyczące bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego

w 2016 r.:
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- dochodów i wydatków,

- gromadzenia,

- opracowania,

- udostępniania zbiorów,

- działalności bibliotek specjalistycznych.

5. Streszczenia sprawozdań bibliotek specjalistycznych.

Wykaz publikacji naukowych pracowników   Biblioteki Uniwersyteckiej i

bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2016

Rok 2016

Prace redakcyjne, redakcje tomu

Czernianin Wiktor (Biblioteka Instytutu Psychologii)

Przegląd  Biblioterapeutyczny /  red.  Merytoryczny  tomu Wiktor  Czernianin  ;  red.  Tematyczny  Anita  Stefańska.  –
Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2016. – 248 [2] s. : rys., wykr. – S. 9-10 : Od redakcji – Bibliogr. Po art.. –
Artykuły  w  jęz.  pol.,  ang.,  pojedyncze  w  jęz.  ros.  I  port.  –  Streszcz.  w  jęz.  pol.,  ang.  –  Dostęp:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80046. - . - Link zweryfikowany 29.09.2016

(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Czyrek Joanna (Biblioteka Wydziału Chemii)

Górna Bożena (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Nowe projekty,  cenne inicjatywy  i  ciekawe przedsięwzięcia  bibliotek naukowych  /  pod redakcją  Joanny Czyrek  i
Bożeny Górnej  ;  Korporacja  Bibliotekarzy Wrocławskich,  Dolnośląska  Biblioteka  Pedagogiczna  we Wrocławiu.  –
Wrocław : Copyright by Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2016. – 132 s. : il., fot. – S. 9-10 : Wstęp – Bibliogr.
Rozdz. – Dostęp online: http://www.dbc.wroc.pl/publication/39268. - . - Link zweryfikowano 12.01.2017. – Recenzent:
dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. – Materiały konferencyjne
z VIII Konferencji naukowej Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich pt. „Nowe projekty, cenne inicjatywy i ciekawe
przedsięwzięcia bibliotek naukowych” , Wrocław, 2 grudnia 2016 roku

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Pro bibliothecarum et bibliothecariorum bono : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesor Marii Pidłypczak-
Majerowicz / redakcja Joanna Czyrek i Bożena Górna. – Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich,
2016. – 303, [2]  s.  :  tab.,  fot.  – (Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia ;  12).  – Bibliogr.  Przy rozdz. –
Recenzent: dr hab. Małgorzata Korczyńska-Derkacz, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Wrocławski

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Inne książki (poradniki, słowniki, biografie, katalogi, itp.)

Przybytek Dariusz

Ziemia Lubińska na tle dziejów dawnej kartografii śląskiej / Dariusz Przybytek. – [Lubin] : Ośrodek Kultury Wzgórze
Zamkowe, [2016]. – 12 s. – Książka jest dystrybuowana wraz z wydawnictwem kartograficznym : Lubin na tle Dolnego
Śląska (ISBN 9788387695613)

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
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Rozdziały w książkach – opracowania problemowe

Bosacka Maria (Biblioteka Instytutu Pedagogiki)

Kształcenie kompetencji informacyjnych w przestrzeni wirtualnej na przykładzie Second Life / Maria Bosacka // W:
Pro bibliothecarum et bibliothecariorum bono : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesor Marii Pidłypczak-
Majerowicz / red. Joanna Czyrek i Bożena Góra. – Wrocław : Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2016. – (Z
Problemów  Bibliotek  Naukowych  Wrocławia  ;  12).  –  S.  79-86.  –  Bibliogr.  –  Recenzent:  dr  hab.  Małgorzata
Korczyńska-Derkacz, profesor nadzwyczajny

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Przykłady  i  propozycje  wykorzystania  nowoczesnych  technologii  w  warsztacie  pracy  bibliotekarza  w  aspekcie
nauczania  umiejętności  informacyjnych  czytelników  na  różnych  poziomach  kształcenia  /  Maria  Bosacka  //  W:
Bibliotekarz 2.0 : nowe technologie : nowe wyzwania / red. Naukowa Stanisław Skórka, Michał Rogoż ; współpraca
Ewa Piotrowska. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2016. – (Biblioteka w przestrzeni
edukacyjnej). – S. 141-151. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. – Recenzenci: dr hab. Ewa Głowacka,  63prof. UMK,
prof. dr hab. Jadwiga Woźniak-Kasperek

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Zarządzanie  zasobami  niematerialnymi  w  małej  bibliotece  uczelnianego  systemu  biblioteczno-informacyjnego  na
przykładzie Biblioteki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego / Maria Bosacka // W: Zarządzanie zasobami
niematerialnymi bibliotek w społeczeństwie wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Mai Wojciechowskiej. – Warszawa :
Wydaw.  Stowarzyszenia  Bibliotekarzy  Polskich,  2016.  –  (Propozycje  i  Materiały  /  Stowarzyszenie  Bibliotekarzy
Polskich ; 92). – S. 353-367. – Bibliogr. – Recenzja: dr hab. Mariola Antczak, 63prof. UŁ

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Czyrek Joanna (Biblioteka Wydziału Chemii)

Bibliotekarze uczelni wyższych jako pracownicy promujący proces kształcenia – rozważania o możliwości aktywnego
uczestnictwa bibliotekarzy w realizacji koncepcji studiów online na polskich uczelniach / Joanna Czyrek // W: Pro
bibliothecarum  et  bibliothecariorum  bono  :  księga  jubileuszowa  z  okazji  70.  urodzin  Profesor  Marii  Pidłypczak-
Majerowicz / redakcja Joanna Czyrek i Bożena Górna. – Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich,
2016.  –  (Z Problemów Bibliotek Naukowych  Wrocławia  ;  12)  .  –  S.  127-139.  –  Bibliogr.  –  Recenzent  :  dr  hab.
Małgorzata Korczyńska-Derkacz, profesor nadzw. UWr

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Choroś Alicja (Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej)

Bibliografia prac Profesora Władysława Dynaka za lata 1971-2012 / Alicja Choroś // W: Dydaktyka i łowy : księga
jubileuszowa  dedykowana  Profesorowi  Władysławowi  Dynakowi  /  pod  redakcją  Ryszarda  Waksmunda  i  Doroty
Michułki. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2016. – S. 455-470. –
Recenzenci: Prof.. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz, Prof.. dr hab. Jacek Lyszczyna

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Codogni-Łańcucka Diana

Das Schlesische Museum der bildenden Künste in Breslau in der NS-Zeit / Diana Codogni-Łańcucka // W: Museen im
Nationalsozialismus : Akteure – Orte – Politik / Tanja Baensch, Kristina Kratz-Kessemeier, Dorothee Wimmer (Hg.). –
Köln : Böhlau Verlag, 2016. – (Veröffentlichungen der Richard-Schöne-Gesellschaft für Museumgeschichte e.V.). – S.
245-262

(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)

Czyrek Joanna (Biblioteka Wydziału Chemii)

Górna Bożena (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Jubileusz  Profesor  Marii  Pidłypczak-Majerowicz  /  Joanna  Czyrek,  Bożena  Górna  //  W:  Nowe  projekty,  cenne
inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych / pod redakcją Joanny Czyrek i Bożeny Górnej ; Korporacja
Bibliotekarzy  Wrocławskich,  Dolnośląska  Biblioteka  Pedagogiczna  we  Wrocławiu.  –  Wrocław  :  Copyright  by
Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2016. – S. 127-128. – Dostęp: http://www.dbc.wroc.pl/publication/39268  . –
Link  zweryfikowano  19.01.2017.  –  Recenzent:  dr  hab.  Maria  Pidłypczak-Majerowicz,  profesor  Uniwersytetu
Pedagogicznego  w  Krakowie.  –  Materiały  konferencyjne  z  VIII  Konferencji  naukowej  Korporacji  Bibliotekarzy
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Wrocławskich pt. „Nowe projekty,  cenne inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych” , Wrocław, 2
grudnia 2016 roku

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Górna Bożena  (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Maria Pidłypczak-Majerowicz : zarys działalności / Bożena Górna // W: Pro bibliothecarum et bibliothecariorum bono :
księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesor Marii Pidłypczak-Majerowicz / redakcja Joanna Czyrek i Bożena
Górna.  –  Wrocław :  cop.  Korporacja  Bibliotekarzy  Wrocławskich,  2016.  –  (Z  Problemów Bibliotek  Naukowych
Wrocławia ; 12). – S. 17-25. – Bibliogr. – Recenzent: dr hab. Małgorzata Korczyńska-Derkacz, profesor nadzwyczajny
Uniwersytet Wrocławski

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Profesora  Wincentego  Stysia  „Uwagi  o  bibliotekach  zakładowych  na  Wydziale  Prawno-Administracyjnym  we
Wrocławiu” / Bożena Górna // W: Pro bibliothecarum et bibliothecariorum bono : księga jubileuszowa z okazji 70.
Urodzin  Profesor  Marii  Pidłypczak-Majerowicz  /  redakcja  Joanna  Czyrek  i  Bożena  Górna.  –  Wrocław  :  cop.
Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2016. – (Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia ; 12). – S. 149-163.
– Bibliogr. – Recenzent: dr hab. Małgorzata Korczyńska-Derkacz, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Wrocławski

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Przyjaciele  wrocławskiej  biblioteki  prawniczej  /  Bożena  Górna  //  W:  Na  styku  prawa  karnego  i  prawa  o
wykroczeniach  :  zagadnienia  materialnoprawne  oraz  procesowe  :  księga  jubileuszowa  dedykowana  Profesorowi
Markowi  Bojarskiemu.  T.  2  /  pod  redakcją  Katarzyny  Łucarz  i  Janusza  Sawickiego.  –  Wrocław :  Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2016. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ;  nr 3710). – S. [311]-321. – Bibliogr.  –
Recenzent: Jerzy Rotko

(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Grabarska Ewa

Czyrek Joanna (Biblioteka Wydziału Chemii)
Staraniem i  pracą  /  Ewa  Grabarska,  Joanna  Czyrek  //  W:  Pro  bibliothecarum et  bibliothecariorum  bono :  księga
jubileuszowa z okazji 70. Urodzin Profesor Marii Pidłypczak-Majerowicz / redakcja Joanna Czyrek i Bożena Górna. –
Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2016. – (Z Problemów Bibliotek Naukowych Wrocławia ; 12)
. – S. 51-56. – Recenzent : dr hab. Małgorzata Korczyńska-Derkacz, profesor nadzw. Uwr.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Juchniewicz Tadeusz (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)

Tragiczne losy żydowskich księgozbiorów w Wilnie po 1939 r. / Tadeusz Juchniewicz // W: Pro bibliothecarum et
bibliothecariorum bono : księga jubileuszowa z okazji 70. Urodzin Profesor Marii Pidłypczak-Majerowicz / redakcja
Joanna Czyrek i Bożena Górna. – Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2016. – (Z Problemów
Bibliotek  Naukowych  Wrocławia  ;  12).  –  S.  165-178.  –  Bibliogr.  –  Recenzent:  dr  hab.  Małgorzata  Korczyńska-
Derkacz, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Wrocławski

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Kubocz Justyna (Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej)

Die Naturwelt als Refugium : das Riesengebirge und das Glatzer Bergland in der Lyrik von Monika Taubitz / Justyna
Kubocz  //  W:  Literarisches  Hirschberg  :  Beiträge  zur  Kulturgeschichte  der  „Riesengebirgs-Goldstadt”  und  ihrer
Umgegend  /  Hrsg.  v.  Edward  Białek,  Cezary  Lipiński,  Józef  Zaprucki.  –  Dresden  :  Neisse  Verlag,  2016.  –
(Hauptmanniana  :  Beiträge  zur  Carl-und-Gerhart-Hauptmann-Forschung  /  hrsg.  v.  Edward  Białek,  Mirosława
Czarnecka und Hans-Gert Roloff ; Bd. 6). – S. 469-481. – Bibliogr. – Gutachter: Prof. Dr. Wojciech Kunicki, Prof. Dr.
Jutta Radczewski-Helbig

(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Michniewicz-Wanik Krystyna (Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych)

Informacja publiczna jako dobro publiczne w społeczeństwie wiedzy / Krystyna Michniewicz-Wanik // W: Informacja
– dobro publiczne czy prywatne? / pod red. nauk. Adama Czerwińskiego, Anny Jańdziak i Marcina Krzesaja. – Opole :
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Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2016. – S. 13-21. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. – Recenzenci : dr Collin
Hales, dr hab. 65prof. WSB Joost Platje, dr hab. 65prof. UE Ewa Ziemba

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Pandura Mariusz (Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych)

Korespondencja  Romana  Witolda  Ingardena  z  Kazimierzem  Twardowskim  /  Roman  Witold  Ingarden,  Kazimierz
Twardowski  ;  [listy  z  65oryginałów  przeczytali,  przepisali,  opracowali  :  Radosław  Kuliniak,  Dorota  Leszczyna,
Mariusz Pandura] // W: Korespondencja Romana Witolda Ingardena z Kazimierzem Twardowskim / listy z oryginałów
przeczytali, przepisali, opracowali oraz wstępem poprzedzili Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna, Mariusz Pandura.
– Kęty : Wydaw. Marek Derewiecki, 2016. – (Biblioteka Europejska). – S. 153-429. – Na s. tyt. „Honorowy patronat
naukowy nad publikacją objęli Krzysztof Ingarden i Andrzej Tomczak.” – Rec. Prof. zw. dr hab. Andrzej J. Noras

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)

Przybytek Dariusz

Wrocław na tle krajobrazu Śląska – miasto w tyglu historii  = Wrocław against  the Silesian landscape – the city’s
tangled history / Dariusz Przybytek // W: 7 cudów Wrocławia i Dolnego Śląska = 7 Wonders of Wrocław and Lower
Silesia / [red. nauk. Wojciech Mrozowicz, Wojciech Kucharski]. – [Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, 2016]. – S. 14-35 :
fot., mapy. – Wystawa 7 Cudów Wrocławia i Dolnego Śląska, zorganizowana w ramach programu Wrocław ESK 2016,
Wrocław – Stary Ratusz – Sala Mieszczańska, luty-maj 2016. – Tekst równoległy w jęz. pol. I ang.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)

Sobel Grzegorz

Jarmarki bożonarodzeniowe w Ogrodzie Zimowym Josepha Krolla / Grzegorz Sobel // W: Rocznik Wrocławski. T. 
13/14 / redakcja: Adolf Juzwenko, Małgorzata Orzeł, Jakub Tyszkiewicz. – Wrocław : Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich, 2016. – S. 9-[22]. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)

Zielińska Sława (Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych)

 Bibliotekarz, bestia w labiryncie – mityczny obraz pracownika biblioteki w literaturze popularnej / Sława Zielińska //
W: Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej = Mitificación del hombre en la cultura y
literatura ibérica y polaca = Mitificaçăo do homem na cultura eliteratura ibérica e polaca / red. Wojciech Charchalis i
Bogdan Trocha. – Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury Uniwersytet Zielonogórski, 2016. – S.
555-571.  –  Bibliogr.  –  Streszcz.  w  jęz.  65rof.65.  –  Dostęp:  http://tinyurl.com/h42rojq.  -  .  -  Link  zweryfikowany
07.02.2017

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Hasła encyklopedyczne

Cencora Arkadiusz

Kuś Damian  Antoni  /  Arkadiusz  Cencora  //  W:  Słownik  pracowników  książki  polskiej  :  suplement  4  /  pod  red.
Magdaleny Rzadkowolskiej.  –  Warszawa :  Wydawnictwo Stowarzyszenia  Bibliotekarzy Polskich, 2016. – (Nauka,
Dydaktyka, Praktyka ; 171). – S. 138. – Recenzent: dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)

Wróbel Antoni Tadeusz / Arkadiusz Cencora // W: Słownik pracowników książki polskiej : suplement 4 / pod red.
Magdaleny Rzadkowolskiej.  –  Warszawa :  Wydawnictwo Stowarzyszenia  Bibliotekarzy Polskich, 2016. – (Nauka,
Dydaktyka, Praktyka ; 171). – S. 310-311. – Recenzent: dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)

Pitak Ewa

Ignatowicz Jadwiga / Ewa Pitak //  W: Słownik pracowników książki polskiej : suplement 4 / pod red. Magdaleny
Rzadkowolskiej.  – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. – (Nauka,  Dydaktyka,
Praktyka ; 171). – S. 90. – Recenzent: dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
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Janik  Alina  /  Ewa  Pitak  //  W:  Słownik  pracowników  książki  polskiej  :  suplement  4  /  pod  red.  Magdaleny
Rzadkowolskiej.  – Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2016. – (Nauka,  Dydaktyka,
Praktyka ; 171). – S. 96. – Recenzent: dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)

Marczewska-Stańdowa Elżbieta / Ewa Pitak //  W: Słownik pracowników książki polskiej :  suplement 4 / pod red.
Magdaleny Rzadkowolskiej.  –  Warszawa :  Wydawnictwo Stowarzyszenia  Bibliotekarzy Polskich, 2016. – (Nauka,
Dydaktyka, Praktyka ; 171). – S. 157-158. – Recenzent: dr hab. Elżbieta Umińska-Tytoń.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)

Inne rozdziały (komunikaty, streszczenia, biogramy)

Gul Joanna (Biblioteka Instytutu Kulturoznawstwa)
Przewodnik  po  kolekcji  /  Joanna  Gul  //  W:  Kolekcja  Zabytkowych  Fortepianów  im.  Andrzeja  Szwalbego  w
Ostromecku  =  The  Andrzej  Szwalbe  Collection  of  Historical  Pianos  in  Ostromecko  /  Benjamin  Vogel  ;  przy
współudziale Joanny Gul i Agaty Mierzejewskiej. – Bydgoszcz : Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2016. – S.
29-32. – Tłumaczenie tekstu w jęz. ang. pt.”A guide to the Collection” na str. 33-35

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)

Lisiecka Małgorzata (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)

Bibliografia  66Prof.  Marii  Pidłypczak-Majerowicz  /  oprac.  Małgorzata  Lisiecka  //  W:  Pro  bibliothecarum  et
bibliothecariorum bono : księga jubileuszowa z okazji 70. Urodzin Profesor Marii Pidłypczak-Majerowicz / redakcja
Joanna Czyrek i Bożena Górna. – Wrocław : cop. Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2016. – (Z Problemów
Bibliotek Naukowych Wrocławia ; 12). – S. 27-37. – Bibliogr. – Recenzent: dr hab. Małgorzata Korczyńska-Derkacz,
profesor nadzwyczajny Uniwersytet Wrocławski

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Piotrowicz Grażyna

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Grażyna Piotrowicz // W: Dawny Wrocław / [Monika Krawczyk-
Rudnicka]. – Świdnica : GSMA sp. Z o.o., Energia.pl sp. K., 2016. – S. 74. – Tekst opublikowano również w wersji
niemieckiej (tł. Maciej Utrecht) i angielskiej (tł. Małgorzata Wierzbicka)

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)

Winnicka Małgorzata (Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej)

Bibliografia  prac  Jana  Miodka  (1967-2015)  /  oprac.  Małgorzata  Winnicka  //  W:  Lingua  et  gaudium  :  księga
jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Janowi Miodkowi / pod redakcją Moniki Zaśko-Zielińskiej, Małgorzaty Misiak,
Jana  Kamienieckiego,  Tomasza  Piekota.  –  Wrocław :  Oficyna  Wydawnicza  ATUT –  Wrocławskie  Wydawnictwo
Oświatowe,  2016.  –  S.  47-[98].  –  Recenzenci:  66prof.  dr  hab.  Mieczysław  Balowski,  Uniwersytet  im.  Adama
Mickiewicza w Poznaniu, 66prof. dr hab. Marian Bugajski, Uniwersytet Zielonogórski, dr hab. Małgorzata Dawidziak-
Kładoczna, Uniwersytet Wrocławski [i in.].

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Artykuły problemowe

Czernianin Wiktor (Biblioteka Instytutu Psychologii) 

Czernianin Halina ( Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych)
Biblioterapia  rosyjska  i  jej  źródła  :  krótkie  wprowadzenie  /  Wiktor  Czernianin,  Halina  Czernianin,  Kiriakos
Chatzipentidis. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang. // Przegląd Biblioterapeutyczny. – T. 6, nr 1 (2016), s. 135-147 –
Dostęp: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80046. - . - Link zweryfikowany 29.09.2016

(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
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Maska Saturna – czyli o smutku w poezjoterapii / Wiktor Czernianin, Halina Czernianin. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz.
pol.,  ang.  //  Przegląd  Biblioterapeutyczny.  –  T.  6,  nr  1  (2016),  s.  67-99  –  Dostęp:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80046. - . - Link zweryfikowany 29.09.2016

(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja Uwr)

Czernianin Wiktor (Biblioteka Instytutu Psychologii)

Poetry as a therapeutic medium in shaping mood / Wiktor Czernianin. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. // Journal of
Poetry  Therapy.  –  Vol.  29,  iss.  3  (2016),  s.  135-145  –  Dostęp  do  abstraktu  bezpłatny:
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/08893675.2016.1199513. - . - Link zweryfikowany 14.07.2016

(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Polska Szkoła Biblioterapii / Wiktor Czernianin, Kiriakos Chatzipentidis. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang. //
Przegląd  Biblioterapeutyczny.  –  T.  6,  nr  1  (2016),  s.  15-18  –  Dostęp:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/80046. - . - Link zweryfikowany 29.09.2016

(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Rozwój polskiej poezji miłosnej od erotyku staropolskiego do hedonistycznych wierszy Kazimierza Przerwy-Tetmajera
/ Wiktor Czernianin. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang. // Opera Slavica = Slavistické Rozhledy. – Vol. 26, iss. 3
(2016),  s.  15-24  –  Dostęp:  https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/115645.  -  .  -  Link  zweryfikowany
07.02.2017

(jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Juchniewicz Tadeusz (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)

Normalization of diplomatic relations between Poland and Lithuania in 1938 / Rafał Cieśla, Tadeusz Juchniewicz. –
Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang., lit. // Politikos mokslu almanachas. – 2016, nr (19), s. 39-59 – Zasób elektroniczny
publiczny (otwarty): http://dx.doi.org/10.7220/2335-7185.19.2. - 

(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Nowak Renata
Ocena  zmian  w  systemie  kontroli  obecności  owadów  w  magazynach  i  zbiorach  Biblioteki  Uniwersyteckiej  we
Wrocławiu po wprowadzeniu systemu IPM (Integrated Pest Management) / Renata Nowak. – Streszcz. w jęz. ang. //
Notes Konserwatorski. – [T.] 18 (2016), s. 13-31

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)

Osowska Anna, Przybytek Dariusz

Thematic maps in Eugeniusz Romer’s „Geographical and Statistical Atlas of Poland” from 1916 – the historical and
methodological perspective (on the 100-year anniversary of the publication) / Anna Osowska, Dariusz Przybytek. –
Bibliogr. – Streszcz. w jęz. ang. // Polish Cartographical Review. – Vol. 48, no 2 (2016), s. 77-86 – Zasób elektroniczny
publiczny (otwarty): http://dx.doi.org/10.1515/pcr-2016-0007. - 

(jęz. angielski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Żelaźniewicz Róża (Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa)

Piotr Litwiniuk / Róża Żelaźniewicz // Bibliotekarz. – 2016, [nr] 11, s. 41-42 : fot.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)

Rok 2015

Monografie

Sobel Grzegorz
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Historie  ze  smakiem  :  szczypta  faktów  z  dziejów  rybactwa  w  Dolinie  Baryczy  /  Grzegorz  Sobel.  –  Milicz  :
Stowarzyszenie „PARTNERSTWO dla Doliny Baryczy”, 2015. – 300 s. : il. ( w tym kolor.). – Bibliogr. S. 298-300

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)

Prace redakcyjne, redakcje tomu

Żminkowska Dalia

Między pamięcią a wyobraźnią : uniwersum poezji Rose Ausländer / Maria Kłańska. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza
ATUT, 2015. – 418, [1] s. – (Seria Biblioteka Austriacka / red. Edward Białek i Dalia Żminkowska ; t. 54). – Bibliogr.
S. 391-412. – Streszcz. w jęz. niem. – Recenzenci: dr hab. Katarzyna Jaśtal, dr hab. Maria Wojtczak, 68prof. UAM.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)

Rozdziały w książkach – opracowania problemowe

Bińkowska Iwona

Plac Hanzy – relikt prywatnego ogrodu krajobrazowego [komunikat] / Iwona Bińkowska //W: Przedmieście Piaskowe
we Wrocławiu / [red. Tomasz Głowiński, Halina Okólska]. – Wrocław : Wydawnictwo GAJT 1991 s.c., 2015. – S. 108-
111. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem. – Recenzja:  68prof. dr hab. Grzegorz Strauchold,  68prof. dr hab. Rościsław
Żerelik – [Materiały z sesji naukowej pod patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, która odbyła się 10-
11 października 2014 r. w Ratuszu Wrocławskim].

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Codogni-Łańcucka Diana

Budynek Klasztoru Augustianów na Piasku po sekularyzacji z 1810 roku / Diana Codogni-Łańcucka //W: Przedmieście
Piaskowe we Wrocławiu / [red. Tomasz Głowiński, Halina Okólska]. – Wrocław : Wydawnictwo GAJT 1991 s.c.,
2015. – S. 33-45. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem. – Recenzja: 68prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, 68prof. dr hab.
Rościsław Żerelik  – [Materiały z sesji  naukowej pod patronatem Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza,  która
odbyła się 10-11 października 2014 r. w Ratuszu Wrocławskim].

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Karlak Weronika, Łabuz Katarzyna

Identyfikacja opraw – dwugłos bibliotekarza i konserwatora / Weronika Karlak, Katarzyna Łabuz // W: Tegumentologia
polska  dzisiaj  =  Polish  Bookbinding  Studies  Today /  red.  Arkadiusz  Wagner.  –  Toruń :  Wydawnictwo  Naukowe
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015. – (Tegumentologia Polska ; 1). – S. 327-343. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz.
pol. I ang. – Recenzent :  68prof. dr hab. Iwona Iwańska. – Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Oprawoznawczej
„Tegumentologia polska dzisiaj”, Toruń, 26-27.06.2014.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Michniewicz-Wanik Krystyna (Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych)

E-podręczniki na wolnych licencjach / Krystyna  Michniewicz-Wanik //  W: Ekologia informacji  jako wyzwanie dla
edukacji  i  bibliotekarstwa XXI wieku / pod red. Beaty Taraszkiewicz. – Słupsk : Biblioteka Uczelniana Akademii
Pomorskiej : Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Oddziału, 2015. –
(Ekologia Informacji). – S. 86-94. – Bibliogr. – Recenzent : dr hab. Marek Nahotko.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja Uwr)

Neuhoff Wiesława (Biblioteka 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. T. 4, Uniwersytet Wrocławski
w  kulturze  europejskiej  XIX  i  XX  wieku  :  materiały  międzynarodowej  konferencji  naukowej,  Wrocław  4-7
października 2011 r. / redakcja Jan Harasimowicz. – Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. –
(Acta Universitatis Wratislaviensis ; 3527). – S. [527]-539 : fot. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. niem. – Recenzenci: Irma
Kozina, Joachim Bahlke

(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
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Zielińska Sława (Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych Śródziemnomorskich i Orientalnych)

Sobieskiego postawa Don Kichota, czyli romans rycerski i pasterski w bibliotece sarmackiej / Sława Zielińska // W:
Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha. –
Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i  Filozofii Literatury,  2015. – S. 175-185. – Streszcz. w jęz.  69hiszp., pol.,
portug.  –  Zasób  elektroniczny publiczny (otwarty):  http://depot.ceon.pl/handle/123456789/8098.  -  .  -  Recenzenci  :
69prof. Anna Gemra, 69prof. Iloda Kiec, 69prof. Franciszek Pilarczyk.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Artykuły problemowe

Lewińska Jadwiga (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)

Wyjazd szkoleniowy do Biblioteca de la Universidad de La Laguna (BULL), (La Laguna, 5-9 maja 2014 r.) / Jadwiga
Lewińska. – Bibliogr. // Nowa Biblioteka. – 2015, nr 2, s. [102]-111 : fot., tab.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

 Szemplińska Anna (Biblioteka Instytutu Psychologii)

Czarownica jako alter ego dojrzałej kobiety z niepełnosprawnością : analiza autorskich bajek / Edyta Zierkiewicz, Anna
Szemplińska. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang. // Edukacja Dorosłych. – Nr 2 (73), 2015, s. 123-141

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Rok 2014

Prace redakcyjne, redakcje tomu

Piotrowicz Grażyna, Pitak Ewa, Żurek Adam

„Dziedzictwo Regionu i  Europy”  :  cymelia  ze zbiorów Biblioteki  Uniwersyteckiej  we Wrocławiu  :  digitalizacja  i
udostępnienie w sieci : praca zbiorowa / pod redakcją Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. – Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2014. – 360 s. : il. – (Imago Silesiae, Imago Europae / red. serii Adam Żurek,
Grażyna Piotrowicz, Ewa Pitak ; t. 2). – Bibliogr. przy tekstach i osobne zestawienie : s. [255]-268. – Streszcz. w jęz.
pol., ang., niem. I czes. – Recenzent:  69prof. dr hab. Józef Dobosz. – Tom zawiera materiały pozyskane w ramach
projektu  „Dziedzictwo  Regionu  i  Europy”.  Cymelia  ze  zbiorów  Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu.
Digitalizacja  i  udostępnienie  w  sieci.”  realizowanego  w  Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie
01.02.2010-30.01.2015, współfinansowanego 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”. Publikacja sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Piotrowicz Grażyna, Pitak Ewa

Imago Silesiae Inferioris  online :  mapy,  plany i  widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej  we
Wrocławiu – digitalizacja i udostepnienie w sieci  :  praca  zbiorowa /  pod red. Grażyny Piotrowicz i  Ewy Pitak.  –
Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2014. – 240 s. : fot., il., mapy – (Imago Silesiae, Imago Europae /
red. Serii Grażyna Piotrowicz, Ewa Pitak ; t. 3). – Streszcz. rozdz. w jęz. pol., ang., niem, czes. – Recenzent: 69rof.. dr
hab. Józef Dobosz. – Tom zawiera materiały pozyskane w ramach projektu „Dziedzictwo Regionu i Europy”. Cymelia
ze  zbiorów  Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu.  Digitalizacja  i  udostępnienie  w  sieci.”  realizowanego  w
Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie  01.02.2010-30.01.2015,  współfinansowanego  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”.  Publikacja  sfinansowana  ze
środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Rozdziały w książkach – opracowania problemowe
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Bińkowska Iwona

Cymelia w księgozbiorze Oddziału Zbiorów Graficznych / Iwona Bińkowska // W: „Dziedzictwo Regionu i Europy” :
cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w sieci : praca zbiorowa /
pod red.  Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i  Adama Żurka.  – Wrocław :  Biblioteka Uniwersytecka,  2014. – (Imago
Silesiae, Imago Europae ; t.2). – S. 115-118 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang., niem., czes. – Recenzent: Prof.
dr  hab.  Józef  Dobosz.  –  Tom zawiera  materiały pozyskane  w ramach  projektu  „Dziedzictwo Regionu  i  Europy”.
Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci.” realizowanego w
Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie  01.02.2010-30.01.2015,  współfinansowanego  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”.  Publikacja  sfinansowana  ze
środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Fotograficzna dokumentacja konserwacji ratusza wrocławskiego (1924-1937) / Iwona Bińkowska // W: Imago Silesiae
Inferioris  online  :  mapy,  plany  i  widoki  Dolnego  Śląska  ze  zbiorów Biblioteki  Uniwersyteckiej  we Wrocławiu  –
digitalizacja  i  udostępnienie  w  sieci  :  praca  zbiorowa  /  pod  red.  Grażyny  Piotrowicz  i  Ewy Pitak.  –  Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2014. – (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 3). – S. 111-164. – Bibliogr. –
Streszcz. w jęz. pol., ang, niem. I czes. – Recenzent : 70Prof. dr hab. Józef Dobosz. – Tom zawiera materiały pozyskane
w ramach projektu „Dziedzictwo Regionu i Europy”. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Digitalizacja  i  udostępnienie  w  sieci.”  realizowanego  w  Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie
01.02.2010-30.01.2015, współfinansowanego 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”. Publikacja sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Fotograficzne cymelia w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : portret, architektura, krajobraz, dzieła
sztuki,  reportaż  /  Iwona  Bińkowska  //  W:  „Dziedzictwo  Regionu  i  Europy”  :  cymelia  ze  zbiorów  Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w sieci : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz,
Ewy Pitak i Adama Żurka. – Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka, 2014. – (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.2). – S.
119-130 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang., niem., czes. – Recenzent: 70Prof. dr hab. Józef Dobosz. – Tom
zawiera materiały pozyskane w ramach projektu „Dziedzictwo Regionu i  Europy”.  Cymelia  ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci.” realizowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej we
Wrocławiu w okresie 01.02.2010-30.01.2015, współfinansowanego 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”. Publikacja sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Borys Alicja

Cymelia ze zbiorów Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Alicja Borys // W: „Dziedzictwo
Regionu i Europy” : cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w
sieci  :  praca  zbiorowa  /  pod  red.  Grażyny  Piotrowicz,  Ewy  Pitak  i  Adama  Żurka.  –  Wrocław  :  Biblioteka
Uniwersytecka, 2014. – (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.2). – S. 35-56 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang.,
niem.,  czes.  –  Recenzent:  70Prof.  dr  hab.  Józef  Dobosz.  –  Tom zawiera  materiały  pozyskane  w ramach  projektu
„Dziedzictwo  Regionu  i  Europy”.  Cymelia  ze  zbiorów  Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu.  Digitalizacja  i
udostępnienie w sieci.” realizowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu w okresie 01.02.2010-30.01.2015,
współfinansowanego 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”. Publikacja
sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Codogni-Łańcucka Diana
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Grafika w zbiorach Oddziału Starych Druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Diana Codogni-Łańcucka //
W: „Dziedzictwo Regionu i Europy” : cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i
udostępnienie  w sieci  :  praca  zbiorowa /  pod  red.  Grażyny  Piotrowicz,  Ewy Pitak  i  Adama Żurka.  –  Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka, 2014. – (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.2). – S. 79-96 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz.
pol., ang.,  niem., czes. – Recenzent:  71Prof.  dr hab. Józef Dobosz. – Tom zawiera materiały pozyskane w ramach
projektu  „Dziedzictwo  Regionu  i  Europy”.  Cymelia  ze  zbiorów  Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu.
Digitalizacja  i  udostępnienie  w  sieci.”  realizowanego  w  Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie
01.02.2010-30.01.2015, współfinansowanego 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”. Publikacja sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Karlak Weronika

Rzadkie i cenne starodruki w zbiorach Oddziału Starych Druków / Weronika Karlak // W: „Dziedzictwo Regionu i
Europy” : cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w sieci : praca
zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. – Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka, 2014. –
(Imago Silesiae, Imago Europae ; t.2). – S. 57-78 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang., niem., czes. – Recenzent:
Prof. dr hab. Józef Dobosz. – Tom zawiera materiały pozyskane w ramach projektu „Dziedzictwo Regionu i Europy”.
Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci.” realizowanego w
Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie  01.02.2010-30.01.2015,  współfinansowanego  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”.  Publikacja  sfinansowana  ze
środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Katarzyński Jerzy

Działalność Pracowni Reprografii i Digitalizacji Biblioteki Uniwersyteckiej / Jerzy Katarzyński //  W: „Dziedzictwo
Regionu i Europy” : cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w
sieci  :  praca  zbiorowa  /  pod  red.  Grażyny  Piotrowicz,  Ewy  Pitak  i  Adama  Żurka.  –  Wrocław  :  Biblioteka
Uniwersytecka, 2014. – (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.2). – S. 241-246 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang.,
niem.,  czes.  –  Recenzent:  71Prof.  dr  hab.  Józef  Dobosz.  –  Tom zawiera  materiały  pozyskane  w ramach  projektu
„Dziedzictwo  Regionu  i  Europy”.  Cymelia  ze  zbiorów  Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu.  Digitalizacja  i
udostępnienie w sieci.” realizowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu w okresie 01.02.2010-30.01.2015,
współfinansowanego 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”. Publikacja
sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Łabuz Katarzyna

Pracownia Konserwacji  Zbiorów Specjalnych  i jej udział  w projekcie „Dziedzictwo Regionu i Europy.  Cymelia ze
zbiorów Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu”  /  Katarzyna  Łabuz  //  W:  „Dziedzictwo  Regionu  i  Europy”  :
cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w sieci : praca zbiorowa /
pod red.  Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i  Adama Żurka.  – Wrocław :  Biblioteka Uniwersytecka,  2014. – (Imago
Silesiae, Imago Europae ; t.2). – S. 233-240 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang., niem., czes. – Recenzent: Prof.
dr  hab.  Józef  Dobosz.  –  Tom zawiera  materiały pozyskane  w ramach  projektu  „Dziedzictwo Regionu  i  Europy”.
Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci.” realizowanego w
Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie  01.02.2010-30.01.2015,  współfinansowanego  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”.  Publikacja  sfinansowana  ze
środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Len Ryszard
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Cymelia Oddziału Zbiorów Graficznych : grafika,  rysunki,  ekslibrisy / Ryszard Len // W: „Dziedzictwo Regionu i
Europy” : cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w sieci : praca
zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. – Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka, 2014. –
(Imago Silesiae, Imago Europae ; t.2). – S. 97-114 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang., niem., czes. – Recenzent:
Prof. dr hab. Józef Dobosz. – Tom zawiera materiały pozyskane w ramach projektu „Dziedzictwo Regionu i Europy”.
Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci.” realizowanego w
Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie  01.02.2010-30.01.2015,  współfinansowanego  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”.  Publikacja  sfinansowana  ze
środów tegoz projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Erich Fuchs (1890-1982) artysta,  który odczarował Dolinę pałaców i ogrodów / Ryszard Len // W: Imago Silesiae
Inferioris  online  :  mapy,  plany  i  widoki  Dolnego  Śląska  ze  zbiorów Biblioteki  Uniwersyteckiej  we Wrocławiu  –
digitalizacja  i  udostępnienie  w  sieci  :  praca  zbiorowa  /  pod  red.  Grażyny  Piotrowicz  i  Ewy Pitak.  –  Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, 2014. – (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 3). – S. 165-216. – Bibliogr. –
Streszcz. w jęz. pol., ang, niem. I czes. – Recenzent : 72Prof. dr hab. Józef Dobosz. – Tom zawiera materiały pozyskane
w ramach projektu „Dziedzictwo Regionu i Europy”. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Digitalizacja  i  udostępnienie  w  sieci.”  realizowanego  w  Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie
01.02.2010-30.01.2015, współfinansowanego 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”. Publikacja sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Nowak Renata

Cymelia w zbiorach ogólnych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Renata Nowak // W: „Dziedzictwo Regionu i
Europy” : cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w sieci : praca
zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. – Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka, 2014. –
(Imago  Silesiae,  Imago Europae  ;  t.2).  –  S.  217-232 :  il.  –  Bibliogr.  –  Streszcz.  w jęz.  pol.,  ang.,  niem.,  czes.  –
Recenzent:  72Prof.  dr  hab.  Józef  Dobosz.  –  Tom zawiera  materiały  pozyskane  w ramach  projektu  „Dziedzictwo
Regionu i Europy”.  Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w
sieci.”  realizowanego  w  Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie  01.02.2010-30.01.2015,
współfinansowanego 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”. Publikacja
sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Osowska Anna, Przybytek Dariusz

Cymelia  kartografika  Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  /  Anna  Osowska,  Dariusz  Przybytek  //  W:
„Dziedzictwo Regionu i  Europy”  :  cymelia  ze zbiorów Biblioteki  Uniwersyteckiej  we Wrocławiu  :  digitalizacja  i
udostępnienie  w sieci  :  praca  zbiorowa /  pod  red.  Grażyny  Piotrowicz,  Ewy Pitak  i  Adama Żurka.  –  Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka, 2014. – (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.2). – S. 131-170 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w
jęz. pol., ang., niem., czes. – Recenzent: 72Prof. dr hab. Józef Dobosz. – Tom zawiera materiały pozyskane w ramach
projektu  „Dziedzictwo  Regionu  i  Europy”.  Cymelia  ze  zbiorów  Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu.
Digitalizacja  i  udostępnienie  w  sieci.”  realizowanego  w  Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie
01.02.2010-30.01.2015, współfinansowanego 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”. Publikacja sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Osowska Anna

Śląsk w kartografii pomiarowej XIX i początku XX w. / Anna Osowska // W: Imago Silesiae Inferioris online : mapy,
plany i widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – digitalizacja i udostępnienie w
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sieci  :  praca  zbiorowa  /  pod  red.  Grażyny  Piotrowicz  i  Ewy  Pitak.  –  Wrocław  :  Biblioteka  Uniwersytecka  we
Wrocławiu, 2014. – (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 3). – S. 61-109. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang, niem. I
czes. – Recenzent : 73Prof. dr hab. Józef Dobosz. – Tom zawiera materiały pozyskane w ramach projektu „Dziedzictwo
Regionu i Europy”.  Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w
sieci.”  realizowanego  w  Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie  01.02.2010-30.01.2015,
współfinansowanego 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”. Publikacja
sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Osowski Mirosław

Cenne muzykalia w Oddziale Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Mirosław Osowski //
W: „Dziedzictwo Regionu i Europy” : cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i
udostępnienie  w sieci  :  praca  zbiorowa /  pod  red.  Grażyny  Piotrowicz,  Ewy Pitak  i  Adama Żurka.  –  Wrocław :
Biblioteka Uniwersytecka, 2014. – (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.2). – S. 171-186 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w
jęz. pol., ang., niem., czes. – Recenzent: 73Prof. dr hab. Józef Dobosz. – Tom zawiera materiały pozyskane w ramach
projektu  „Dziedzictwo  Regionu  i  Europy”.  Cymelia  ze  zbiorów  Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu.
Digitalizacja  i  udostępnienie  w  sieci.”  realizowanego  w  Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie
01.02.2010-30.01.2015, współfinansowanego 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”. Publikacja sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Piotrowicz Grażyna, Żurek Adam, Michałkiewicz Monika, Paraschidu Anna

Stan i perspektywy opracowania zbioru Wratislavianów Biblioteki  Uniwersyteckiej  we Wrocławiu ze szczególnym
uwzględnieniem  doświadczeń  z  lat  2009-2014 /  Grażyna  Piotrowicz,  Adam Żurek,  Monika  Michałkiewicz,  Anna
Paraschidu // W: „Dziedzictwo Regionu i Europy” : cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu :
digitalizacja i udostępnienie w sieci  : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. –
Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka, 2014. – (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.2). – S. 211-216 : il. – Bibliogr. –
Streszcz. w jęz. pol., ang., niem., czes. – Recenzent: 73Prof. dr hab. Józef Dobosz. – Tom zawiera materiały pozyskane
w ramach projektu „Dziedzictwo Regionu i Europy”. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
Digitalizacja  i  udostępnienie  w  sieci.”  realizowanego  w  Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie
01.02.2010-30.01.2015, współfinansowanego 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”. Publikacja sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Pitak Ewa

Imago Silesiae Inferioris  online :  mapy,  plany i  widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej  we
Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w sieci – opis projektu / Ewa Pitak // W: Imago Silesiae Inferioris online :
mapy,  plany  i  widoki  Dolnego  Śląska  ze  zbiorów  Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  –  digitalizacja  i
udostępnienie  w  sieci  :  praca  zbiorowa  /  pod  red.  Grażyny  Piotrowicz  i  Ewy  Pitak.  –  Wrocław  :  Biblioteka
Uniwersytecka we Wrocławiu, 2014. – (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 3). – S. 9-12. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz.
pol., ang, niem. I czes. – Recenzent :  73Prof. dr hab. Józef Dobosz. – Tom zawiera materiały pozyskane w ramach
projektu  „Dziedzictwo  Regionu  i  Europy”.  Cymelia  ze  zbiorów  Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu.
Digitalizacja  i  udostępnienie  w  sieci.”  realizowanego  w  Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie
01.02.2010-30.01.2015, współfinansowanego 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”. Publikacja sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – historia i stan obecny / Ewa Pitak // W: „Dziedzictwo Regionu i
Europy” : cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w sieci : praca
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zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. – Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka, 2014. –
(Imago Silesiae, Imago Europae ; t.2). – S. 19-34 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang., niem., czes. – Recenzent:
Prof. dr hab. Józef Dobosz. – Tom zawiera materiały pozyskane w ramach projektu „Dziedzictwo Regionu i Europy”.
Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci.” realizowanego w
Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie  01.02.2010-30.01.2015,  współfinansowanego  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”.  Publikacja  sfinansowana  ze
środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Przybytek Dariusz

Śląsk w najstarszych źródłach kartograficznych / Dariusz Przybytek // W: Imago Silesiae Inferioris online : mapy, plany
i widoki Dolnego Śląska ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – digitalizacja i udostępnienie w sieci :
praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz i Ewy Pitak. – Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
2014. – (Imago Silesiae, Imago Europae ; t. 3). – S. 13-59. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang, niem. I czes. –
Recenzent  :  74Prof.  dr  hab.  Józef  Dobosz.  –  Tom zawiera  materiały pozyskane w ramach  projektu „Dziedzictwo
Regionu i Europy”.  Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w
sieci.”  realizowanego  w  Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w  okresie  01.02.2010-30.01.2015,
współfinansowanego 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”. Publikacja
sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Raczyński Rafał

Inwentarz Zbiorów Zdigitalizowanych jako narzędzie wspomagające proces digitalizacji w Bibliotece Uniwersyteckiej
we  Wrocławiu  /  Rafał  Raczyński  //  W:  „Dziedzictwo  Regionu  i  Europy”  :  cymelia  ze  zbiorów  Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w sieci : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz,
Ewy Pitak i Adama Żurka. – Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka, 2014. – (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.2). – S.
251-254 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang., niem., czes. – Recenzent: 74Prof. dr hab. Józef Dobosz. – Tom
zawiera materiały pozyskane w ramach projektu „Dziedzictwo Regionu i  Europy”.  Cymelia  ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci.” realizowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej we
Wrocławiu w okresie 01.02.2010-30.01.2015, współfinansowanego 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”. Publikacja sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Sobel Grzegorz

Cymelia  kolekcji  śląsko-łużyckiej  /  Grzegorz  Sobel  //  W: „Dziedzictwo Regionu i  Europy”  :  cymelia  ze zbiorów
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w sieci : praca zbiorowa / pod red. Grażyny
Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. – Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka, 2014. – (Imago Silesiae, Imago Europae
; t.2). – S. 187-198 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang., niem., czes. – Recenzent: 74Prof. dr hab. Józef Dobosz.
–  Tom  zawiera  materiały  pozyskane  w  ramach  projektu  „Dziedzictwo  Regionu  i  Europy”.  Cymelia  ze  zbiorów
Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu.  Digitalizacja  i  udostępnienie  w  sieci.”  realizowanego  w  Bibliotece
Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w okresie  01.02.2010-30.01.2015,  współfinansowanego  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”.  Publikacja  sfinansowana  ze  środków  tegoż
projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Szala Marcin

Dokumentacja fotograficzna opraw i znaków wodnych / Marcin Szala // W: „Dziedzictwo Regionu i Europy” : cymelia
ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w sieci : praca zbiorowa / pod red.
Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. – Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka, 2014. – (Imago Silesiae, Imago

74



Europae ; t.2). – S. 247-250 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang., niem., czes. – Recenzent: 75Prof. dr hab. Józef
Dobosz. – Tom zawiera materiały pozyskane w ramach projektu „Dziedzictwo Regionu i Europy”. Cymelia ze zbiorów
Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu.  Digitalizacja  i  udostępnienie  w  sieci.”  realizowanego  w  Bibliotece
Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w okresie  01.02.2010-30.01.2015,  współfinansowanego  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”.  Publikacja  sfinansowana  ze  środków  tegoż
projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Żurek Adam, Michałkiewicz Monika, Paraschidu Anna

Geneza  i  struktura  zbioru  Wratislavianów  Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  /  Adam  Żurek,  Monika
Michałkiewicz,  Anna  Paraschidu  //  W:  „Dziedzictwo  Regionu  i  Europy”  :  cymelia  ze  zbiorów  Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w sieci : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Piotrowicz,
Ewy Pitak i Adama Żurka. – Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka, 2014. – (Imago Silesiae, Imago Europae ; t.2). – S.
199-210 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang., niem., czes. – Recenzent: 75Prof. dr hab. Józef Dobosz. – Tom
zawiera materiały pozyskane w ramach projektu „Dziedzictwo Regionu i  Europy”.  Cymelia  ze zbiorów Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci.” realizowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej we
Wrocławiu w okresie 01.02.2010-30.01.2015, współfinansowanego 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”. Publikacja sfinansowana ze środków tegoż projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Żurek Adam

Założenia i realizacja projektu „Dziedzictwo Regionu i Europy. Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej  we
Wrocławiu. Digitalizacja i udostępnienie w sieci”/ Adam Żurek // W: „Dziedzictwo Regionu i Europy” : cymelia ze
zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu : digitalizacja i udostępnienie w sieci : praca zbiorowa / pod red.
Grażyny Piotrowicz, Ewy Pitak i Adama Żurka. – Wrocław : Biblioteka Uniwersytecka, 2014. – (Imago Silesiae, Imago
Europae ; t.2). – S. 11-18 : il. – Bibliogr. – Streszcz. w jęz. pol., ang., niem., czes. – Recenzent: 75Prof. dr hab. Józef
Dobosz. – Tom zawiera materiały pozyskane w ramach projektu „Dziedzictwo Regionu i Europy”. Cymelia ze zbiorów
Biblioteki  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu.  Digitalizacja  i  udostępnienie  w  sieci.”  realizowanego  w  Bibliotece
Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu  w okresie  01.02.2010-30.01.2015,  współfinansowanego  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”.  Publikacja  sfinansowana  ze  środków  tegoż
projektu.

(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Rok 2013

Rozdziały w książkach – opracowania problemowe

Codogni-Łańcucka Diana

 „Um den armen Kerlen da drüben etwas zu helfen”. Sudetendeutsche Ausstellung in Breslau 1938 / Diana Codogni-
Łańcucka  //  W:  Ztracená  generace?  :  německčeští  výtvarní  umělci  1.  Poloviny  20.  Stoleti  mezi  Prahou,  Vídní,
Mnichovem a Dráždany = Eine verlorene  Generation?  :  Deutchböhmische bildende Künstler  der  1.  Hälfte  des 20.
Jahrhunderts zwischen Prag, Wien, München und Dresden : [Liberec, 22.-23.10.2013] / Anna Habánová, Ivo Habán –
eds. – V Liberci : Technická univerzita, 2013. – S. 98-113. – Materiały z konferencji zorg. w Liberecu (Czechy) w
dniach 22-23.10.2013.

(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne, brak informacji)
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Zestawienie wystaw zorganizowanych lub współorganizowanych
przez Bibliotekę Uniwersytecką w 2016 r.

 
16.09.2016-
15.12.2016

Z Wrocławia  na  Księżyc.  Powstanie  i  działalność  Towarzystwa
Podróży Kosmicznych (Verein für Raumschiffahrt).

16.09.2016-
31.10.2016

Austria  na  kartkach  pocztowych  ze  zbiorów  wrocławskiego
filokartysty Stanisława Chmury.

Wystawy, na które wypożyczano zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej
w 2016 r.

14.11.2011-
31.12.2016

Tysiąc lat Wrocławia  (Muzeum Miejskie, Wrocław) –
przedłużenie wypożyczenia

14.11.2011-
30.06.1016

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

27.11.2015-
28.02.2016

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

06.12-2015-
15.11.2016

Für Leib und Seele (Oberschlesisches Landesmusum, Ratingen)

01.02.2016-
31.05.2016

7  cudów  Wrocławia  i  Dolnego  Śląska (Muzeum  Miejskie,
Wrocław)

17.0.2016-
30.10.2016

Benjamin  Bilse  1816 –  1902  i  jego orkiestra  (Muzeum Miedzi,
Lubin)

31.05.2016-
21.07.2016

Wrocławskie  echa  tureckiego  oblężenia  Rodos  w  1480  r.
(Muzeum Narodowe, Wrocław)
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06.09.2015-
19.09.2015

Cesarz Karol IV (Galeria Narodowa,  Praga)

23.05.2016-
05.09.2016

Język  polski  w  nowożytnym  Wrocławiu (Muzeum Uniwersytetu
Wrocławskiego)

14.09.2016-
28.02.2016

Wrocławska Europa (Muzeum Narodowe, Wrocław)

Wykaz konferencji, seminariów i narad, w których uczestniczyli

pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w 2016 r.

25.01.2016 Posiedzenie Komitetu Technicznego nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji – 
Warszawa (Grażyna Piotrowicz)

26.01.2016 Szkolenie miejscowe w BU z nowych możliwości wyszukiwania informacji w 
Katalogu Zbiorów polskich Bibliotek Naukowych NUKAT – pracownicy BUWr

27.01.2016 Webinarium: Opracowanie dokumentów niesamoistnych wydawniczo w 
katalogu NUKAT (rekord analityczny) – Anna Osowska, Hanna Błochowiak, 
Jolanta Domańska, Monika Stańczyk, Ewa Ścięgosz, Danuta Zglińska

24.02.2016 Narodowe Archiwum Cyfrowe – Warszawa – wyjazd studyjny (Monika 
Jóźwiak, Rafał Raczyński, Tomasz Kalota, Marcin Szala, Iwona Domowicz)

09.03.2016 Integrowana ochrona eksponatów muzealnych przed szkodnikami - 
Warszawa (Renata Nowak – referat)

09.03.2016 Seminarium naukowe – Big Data i cloud computing jako nowe narzędzia w 
informacji i nauce- Warszawa (Grażyna Piotrowicz)

19.04.2016 Wizyta w PCSS w Poznaniu (Rafał Raczyński)

21.04, 20.05, 
17.06, 19.10, 

Posiedzenie zespołu konsultacyjnego Deskryptory Biblioteki Narodowej 
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30.11.2016 (Monika Jóźwiak)

22.04.2016 Posiedzenie Krajowego Komitetu ds. Organizacji Kongresu IFLA we 
Wrocławiu w 2017r. – Wrocław (Grażyna Piotrowicz)

23.04.2016 Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – Poznań – wyjazd 
studyjny (Tomasz Kalota)

05-
08.05.2016

36. Tagung des Arbeitskreises Bild Druck Papier – Wrocław (Diana Codogni-
Łańcucka – referat)

9-10.05.2016 Webinarium dot. Oprogramowania Sierra (Monika Jóźwiak).

17.05.2016 r. Posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego NUKAT – Warszawa (Grażyna 
Piotrowicz)

20-
22.05.2016

Ochrona  i  wykorzystanie  zasobów  środowiska  naturalnego  na  ziemiach
polskich  –  aspekt  historyczny  :  XI  Wrocławskie  Spotkania  z  Historią
Gospodarczą – Strzegomiany (Dariusz Przybytek – referat)

09.06.2016 Digitalizacja  w polskich  instytucjach nauki  i  kultury –  praktyka  tworzenia,
udostępniania,  długotrwałej  ochrony  i  ewaluacji  wiarygodnych  kolekcji
cyfrowych zasobów – Warszawa (Marcin Szala – referat)

9-10.06.2016 8.  Spotkanie  Polskiej  grupy  Użytkowników  VTLS/Virtua,  Lublin  (Monika
Jóźwiak, Krzysztof Wysokiński, Grażyna Piotrowicz)

20-
21.06.2016

Narodowe  Archiwum  Cyfrowe  –  Dni  Digitalizatora  –  Warszawa  (Marcin
Szala – referat, Tomasz Kalota)

15-
17.06.2016

Militarismus  a  branne  prvky  v  socialistickém  vyučování  v  době  studené
války.=  Militaryzm  i  elementy  obronne  w  kształceniu  socjalistycznym  w
okresie zimnej wojny – Pilzno (Lucyna Biały – referat;  Anna Jabłońska –
komunikat)

17-
18.06.2016

Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego 
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Śląska – Bolesławiec (Dariusz Przybytek – referat)

15-
16.09.2016

V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy – Wrocław (Aleksandra Zawadzka – 
referat; Magdalena Sołowiej, Dorota Stańczak – referat)

26.09.2016 Webinarium Centrum NUKAT „Nowe pola 3XX w rekordach bibliograficznych 
– pracownicy OWZ

29.09-
01.10.2016

Książka dawna I jej właściciele – Wrocław (Weronika Karlak – referat)

01-
02.10.2016

Pamiętajmy o ogrodach– Książ (Iwona Bińkowska –referat)

6-7.10.2016 Dokumenty życia społecznego - Wrocław (Monika Jóźwiak)

20-
21.10.2016

Andreas Gryphius na ziemi wschowskiej I pograniczu wielkopolsko-śląskim. 
Inspiracje, związki, konsekwencje - Wschowa; Leszno (Lucyna Biały –referat)

14.10.2016 Standard RDA – korzyści i problemy związane z jego wdrożeniem (Monika
Jóźwiak, pracownicy OWZ)

17.10.2016 Posiedzenie  Komitetu  Technicznego  ds.  Informacji  i  Dokumentacji  –
Warszawa (Grażyna Piotrowicz)

21.10.2016 Spotkanie nt. niełacińskich systemów pism i transliteracji w katalogu NUKAT -
Warszawa (Monika Jóźwiak)

22.10.2016 Posiedzenie zespołu ds. rozwoju standardów bibliograficznych - Warszawa
(Monika Jóźwiak)

08-
09.11.2016

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – Poznań -wyjazd 
studyjny (Andrzej Malenda)

15.11.2016 Projekt digitalizacyjny w praktyce. Wybrane aspekty tworzenia, obróbki i 
udostępniania obiektów cyfrowych w Internecie  - Warszawa (Marcin Szala – 
referat)

17.-
18.11.2016 

Konferencja Dyrektorów Bibliotek Polskich  Akademickich Szkól Wyższych- 
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Zielona Góra (Grażyna Piotrowicz)

25.11.2016 Leopoldina online - platforma integracji i udostępniania elektronicznych 
zasobów   Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji 
wiedzy – Wrocław (Tomasz Kalota- referat)

02.12.2016 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Warszawa – wyjazd 
studyjny (Tomasz Kalota)

08.12.2016 Posiedzenie Krajowego Komitetu ds. Organizacji Kongresu IFLA we 
Wrocławiu w 2017 r. - Wrocław (Grażyna Piotrowicz)

12.12.2016 Śląska Biblioteka Cyfrowa –Katowice – wyjazd studyjny (Tomasz Kalota, 
Marcin Szala - referat)
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Zestawienia dotyczące przychodów i wydatków
(dane przybliżone)

Dochody własne z działalności usługowej i innych żródeł [w PLN]

Jednostka
Kwota

2015 2016

Wypożyczalnia  –  opłaty  za  karty  biblioteczne,  zagubione

książki, kary za zwłokę 

163 514 138 971

Wpływy z windykacji 319 848 0

Wpływy z Pracowni Reprografii              48 938 48 382

Wpływy dewizowe z kwerend 28 421 42 382

Inne wpływy: z wynajmu lokali, druku kodów, ksero i in. 263 197 279 170

Odszkodowania od ubezpieczycieli 125 721 20 404

R a z e m 949 639 529 186

Wartość wykonanych prac introligatorskich [w PLN]

Miejsce 2015 2016

w Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych 226 052 243 790

w Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych 335 386 111 055

biblioteki specjalistyczne 60 560 42 221

R a z e m 619 488 397 066

 

Wartość wydawnictw otrzymanych ze wszystkich źródeł wpływów [w PLN]

2015 2016 Uwagi 

Wydawnictwa

zwarte
biblioteka główna 1 269 712

1 799 623

+ 29,45%

biblioteki specjalist. 883 171 625 389 - 29,19%

wydawnictwa

ciągłe

biblioteka główna 255 513 324 055 + 21,15%

biblioteki specjalist. 419 738 524 747 + 20,01%

zbiory specjalne biblioteka główna 313 131 72 262 - 23,08%

biblioteki specjalist. 3 326 12 927 +74,27%

R a z e m
biblioteka główna 1 838 356 2 195 940 + 20,10%

biblioteki specjalist. 1 256 235 1 163 063 + 7,5 %

      O g ó ł e m 3 094 591 3 359 003 + 8,54 %

1) w r. 2016 z budżetu BUWr wydatkowano 285 160 PLN (w 2015r. – 267 431 PLN) na zakup zbiorów, w tym
44 038 PLN (w r. 2015 – 48 968 PLN) za zakup materiałów przeznaczonych do wymiany
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Zestawienie wydatków na bieżącą działalność [w PLN]

(w trzech lokalizacjach: przy ul.: Szajnochy 7/9, św. Jadwigi 3/4, Joliot-Curie 12)

Biblioteka Uniwersytecka 2015 2016

zakup materiałów do konserwacji zbiorów 21 431 13 814

druki, papier i materiały biurowe 78 217 67 920

drobny sprzęt, materiały i usługi 382 474 409 556

opłaty pocztowe 38 964 33 437

opłaty za telefony 15 597 15 502

transport 26 561 24 249

sprzątanie 432 627 519 146

remonty 806 033 779 896

media + energia 1 555 540 1 988 716

koszt dyżurów w niedziele w czytelni
Brak danych Brak danych

 ogólnej

R a z e m  3 357 445 3 852 236

Zakupy sprzętu, urządzeń i oprogramowania [w PLN]

2015
2016

Bibl. gł. Bibl. spec. Bibl. gł. Bibl. spec.

meble 3 122 9 170 271 215 118 843
programy i sprzęt komputerowy 4 732 150 390 104 803 127 107
sprzęt do mikrofilmowania - - 211 435 -
sprzęt i urządzenia 947 - -
inne - 62 588 - 54 210
koszt utrzymania systemu VIRTUA 142 035 79 895 173 313 97 489

R a z e m 150 836 302 043 837 254 397 649
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Zestawienie wydatków na przeprowadzkę BUWr w 2016 r [w PLN]

 

 

Wyposażenie magazynów, pracowni i pokoi socjalnych, w tym: [w PLN]
 

meble i regały 1 497 176

programy i sprzęt komputerowy 52 417  
 sprzęt i urządzenia 12 182  

inne 15 953  
Razem 1 577 728  

Koszty przeprowadzki, w tym: [w PLN]
 

transport 340 315

materiały 22 328  

dezynfekcja 310 083  

drobne usługi 14 998  
Razem 687 724  
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Wpływ zbiorów

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

Stan zbiorów w woluminach Stan zbiorów
2015 Przybyło Ubyło 2016

Wydawnictwa zwarte
Biblioteka główna 1 324 639 30 569 1 685 1 353 523
Biblioteki specjalistyczne 1 202 982 15 594 11 038 1 207 538
Wydawnictwa ciągłe
Biblioteka główna 385 926 2 522 429 388 019

Biblioteki specjalistyczne 381 911 3 891 1 248 384 554
Zbiory specjalne
 Biblioteka główna – zbiory 313 699 318 - 314 017
Bibl. Główna – mikrofilmy 42 792 104 - 42 896
Biblioteki specjalistyczne 64 799 373 16 246 48 926
Zbiory zabezpieczone
Bibl. główna, nieopracowane 186 334 - 1 059 185 275
Zbiory Na Piasku nieoprac. 71 369 444 70 925
Bibl.   specjalistyczne
nieopracowane

14 763 - 1 125 13 638

Razem biblioteka główna 2 324 759 33 513 3 617 2 354 655
Razem  biblioteki
specjalistyczne

1 664 455 19 858 29 657 1 654 656

O g ó ł e m 3 989 214 53 371 33 274 4 009 311

Czasopisma bieżące otrzymywane

2015 2016
Tytułów wol. Tytułów wol.

Biblioteka
Uniwersytecka

2 259 ok.4 783 1 865 2 522

Biblioteki
specjalistyczne

1 800 4 271 1 758 3 683

R a z e m 4 059 ok. 9 054 4 059 6 205

Gromadzenie zbiorów
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Wydawnictwa zwarte

Źródło wpływu

Zarejestrowano w bibliotece
głównej wol.

Przekazano do opracowania wol.

dla bibl. głównej dla bibl. specj.

2015 2016 2015 2016 2015 2016
Egzemplarz
obowiązkowy

26 686 28 904 17 479 16 542 1 660 2 334

Kupno krajowe 3 852 4 071 3 815 4 071 --- -
Kupno
zagraniczne

248 274 +60
KZe_PEC

240 261+60
KZe_PEC

3 5

Dary krajowe 801 1 150 595 1 036 10 174
Dary
zagraniczne

653 2 284 849 762 4 123

Wymiana kraj.  i
zagr.

656 648 490 475 212 151

Razem 32 896 37 391 56 364 23 207 1 889 2 787

Wydawnictwa ciągłe

Źródło wpływu

Zarejestrowano w
bibliotece głównej

tytułów

Przekazano do opracowania tytułów

w bibl. głównej do bibl. specj.
2015 2016 2015 2016 2015 2016

Egzemplarz obowiązkowy 2 047 2 101 0* 0* 29
Kupno krajowe 19 9 5 -- --- --
Prenumerata krajowa 5 5 3 -- --- --
Prenumerata zagr. 44 42 30 40 341 36
Dary krajowe 118 150 532 398 23 0
Dary zagraniczne 12 7 4 69 8 16
Wymiana (kraj.+zagr.) 56 123 161 63 78 55
Razem 2 301        2 437 3 138              570 479      107

* wszystkie czasopisma zarejestrowane w r. 2016 przekazano do Czytelni Czasopism Bieżących(i Archiwalnych)

Opracowanie zbiorów

85



Wydawnictwa zwarte

Skatalogowano

2015 2016
dla

biblioteki
głównej

centralnie
dla

bibl.specj.

w bibl.
specj.

jedn. dla
biblioteki
głównej

centralnie
dla

bibl.specj.

w bibl.
specj.

Zbiory

nowe

5 134 5.945 13.020* Dzieł 3 394 3.452 11.854*

25 758 5.985 13.773** Wol. 35 098⃰ ⃰ ⃰ 3.558 12.883*

Razem 11 079 - Dzieł 6 846 -

31 743 - Wol. 38 656 -

Zbiory 

Zabezp.

0 0 -- Dzieł 0 0-- --

248 0 -- Wol. 0⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 0-- --

Razem 11 079 13.020* Dzieł 6 846 11.854*

31 994 13.773** Wol. 38 656 12.883*

Ogółem 24 099 Dzieł 18 700

45 767 Wol. 51 539

*w tym 552 dzieła przekatalogowano ** w tym 842 wol. przekatalogowano
⃰ ⃰ ⃰ w tym 11 DN (dokumenty nieksiążkowe)
⃰ ⃰ ⃰ ⃰  od połowy 2015 roku zbiory zabezpieczone opracowywane sa wyłącznie komputerowo i wliczone sa do statystyki
zbiorów ogólnych.

                                                        Wpisano do inwentarza 
2015 2016

dla
biblioteki
głównej

w bibl.
specj.

jedn. dla
biblioteki
głównej

w bibl.
specj.

Zbiory
nowe

22 070 16 481 Wol. 30 569 19 753

 Zbiory
zabezp.

 188⃰       -- Wol.  0⃰⃰ ⃰ -

Razem 22 258
16 481

Wol. 30 569 19 753

Ogółem        38 314 Wol. 50 322

* W tym wpisano do inwentarza Y-greków 2 odnalezione wydawnictwa
 z katalogu Wendta
⃰⃰ ⃰ Od połowy 2015 roku zbiory zabezpieczone (wydawnictwa zwarte) opracowywane są w systemie
komputerowym i wilczane do ststystyk zbiorów ogólnych. 

       Wydawnictwa ciągłe 

Wpisano do inwentarzy Skatalogowano
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2015 2016 2015 2016

w

bibl.gł.

w    b.

spec.

w

bibl.gł.

w b.spec. w

bibl.gł.

w b.spec. w bibl.gł. w b.spec.

2 403 1 800 2 522 1 758 tyt. 2 443 1 753* 2 765 1 760

4 557 4 271 5 714 3 683 wol. 4 673 4 320** 7 912⃰ ⃰ ⃰ 3 734

Ra

ze

m

4 203 4 280 tyt. 4 196 5 494

8 828 9 400 wol 8 993 11 646

    
* w tym 3 tytuły przekatalogowano 
** w tym 32 wol. przekatalogowano
⃰ ⃰ ⃰ w rym 52 tyt. W 1042 wol. przekatalogowano
W 2016 r. opracowano 191 tyt. zbiorów zabezpieczonych ciągłych w 1 156 wol.

Opracowanie rzeczowe zbiorów 

Opracowanie  przedmiotowe  w bazie  NUKAT i  bazie
BUWr

2015 5 556

2016 6 101
Rekordy  wzorcowe  języka  haseł  przedmiotowych
KABA wprowadzone do bazy NUKAT

2015 12 864

2016 14 734
Rekordy  rozwiniętych  haseł  przedmiotowych
wprowadzone do bazy NUKAT

2015 2 945

2016 3 280
Klasyfikacje KBK w bazie BUWr 2015 21 941

2016 24 250
Modyfikacje haseł przedmiotowych w bazie NUKAT i
BUWr

2015 171

2016 226

Włączanie kart do katalogów
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Oddz. Informacji
Naukowej

Oddz. Wydaw.
Zwartych

Oddz. Wydaw.
Ciągłych

Zbiory
specjalne

Biblioteki
specjalistyczne

Razem

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

1 504 1 763   373* 0 0 0 1 072 835 28 242 26 005 30 901 28 603

*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  

Jednostka Wpływ w wol/jedn* Stan zbiorów na dzień 31.12.2016 wol/jedn

2015 2016 2015 Oprac. Nieoprac Razem

Oddz.Starych Druków 5 5 229.342 180 837 48 510 229 347

Oddz.Rękopisów 2 42 12.597 12.639 - 12 639

Oddz.Zb.Graficznych 141 9 66 791 53 216 13 575 66 791

Oddz.Zb.Kartograf. 270 121 17 658 17.078 565 17 643

Oddz.Zb.Muzycznych 146 141 48 312 40 316 8 275 48 591

„Wratislaviana” 2 - 9 401 9.401 - 9 401

Razem 536 318 384 101 313 487 70 925 384 412

Mikrofilmy 108 104 42 792 42.896 - 42 896

Razem 671 422 426 893 356 383 70 925 427 308

*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
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Udostępnianie

w czytelniach

liczba miejsc liczba odwiedzin udostępniono wol./jedn.

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Czytelnia Główna 168 168 20 855 16 610 22 571 36 256

Czytelnia  Czasopism Bieżących

(i Archiwalnych)

34 36 4 443 3 828 21 675⃰ 22 114⃰ ⃰

Czytelnia Śląska 36 38 4 526 4 099 45 215 40 650

Czytelnia Zb. Specjalnych 35 1 740 886 8 314 7 598

Oddział Inf. Naukowej 10 76 1 271 678 203 52

Razem       Bibl. Uniwersytecka 283 32 835 26 101 97 978 106 670

Razem       bibl. specjalistyczne 1 301 1 298 171 148 196 481 437 318 392 792

Ogółem 1 584 203 983 222 582 535 296 499 462

*w tym – 14 102 wol.  czasopism zaewidencjonowanych i opracowanych i 7 573 jedn. czasopism
bieżących
⃰ ⃰ w tym – 12 778 wydawnictw ciągłych archiwalnych oraz 9 363 bieżacych

Udostępnianie zbiorów w oddziałach zbiorów specjalnych* 

Udostępnianie

w oddziałach

liczba odwiedzin udostępniono wol./jedn.

2015 2016 2015 2016

Oddział Starych Druków 206 68 748 395

Oddział Rękopisów 102 59 121 102

Oddział Zb. Graficznych 165 109 3 709 1687

Oddział Zb. Muzycznych 128 91 158 112

Oddz. Zb. Kartograficznych 217 138 78 41

Razem 718 465 4 814 2327

Uwaga: Pokazy, konsultacje oraz udostępnianie zbiorów w okresie zamknięcia Czytelni Zbiorów Specjalnych
(wrzesień, październik). W listopadzie i grudniu – materiały pilnie potrzebne użytkownikom były 
udostępniane w Czytelni Śląskiej.
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Wypożyczenia miejscowe

Liczba użytkowników Liczba wypożyczeń [wol.]

2016 2015 2016 2015
Biblioteka główna 123 345 7 139 123 345   130 347
Bibl. specjalist. 49 739 49 720 139 562 156 785
Razem 173 084 56 859 262 907 287 132

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczenia 
Krajowe Zagraniczne

w wol. z biblioteki do biblioteki z biblioteki do biblioteki
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Biblioteka główna
218 202 1 394 1 519 67 75 59 75

Biblioteki
specjalistyczne 247 975 1 772 1 946 0 - 22 19

Razem 465 1 177 3  166 3 465 67 70 81 94

Realizacja zamówień w Oddziale Przechowywania Zbiorów
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Dla jednostek Złożono rewersów Udostępniono woluminów % realizacji

negatywnych

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Czytelnie 11 826 24 512⃰ ⃰ ⃰ 30 000 99 020⃰ ⃰ ⃰ ⃰ 5,69% 11,80%

Wypożyczalnia

miejscowa

104 879 97 530 130 347 123 345 0,96% 0,77 %

Wypożyczalnia

międzybiblioteczna

2 013 1 939 2 081     1 453 4,47% 1,03%

Biblioteki specjalist. 679 619⃰ 603 725 590 507** 532 354* 13,11% 11,82%

R a z e m 798 337 727 706 752 935 747 172
24,23% 37,99%

* Łączna liczba rewersów złożonych do czytelni i wypożyczalni
**  Łączna liczba woluminów udostępnionych w czytelni i wypożyczalni
⃰ ⃰ ⃰ Łączna liczba rewersów złożonych do Czytelni Gł. Czyt. Czas. Bież. (i Archiwalnych), Czytelni Śląskiej)
 ⃰ ⃰ ⃰ ⃰ Łaczna  liczba  udostępnionych  wol/jedn.  w  Czytelni  Głównej,  Czytelni  Czasopism  Bieżących  (i
Archiwalnych), Czytelni Śląskiej)

Kwerendy pisemne 

Krajowe Zagraniczne Razem

2015 2016 2015 2016 2015 2016

Oddział Starych Druków 51 56 44 57 95 113

Oddział Rękopisów 83 84 118 108 201 192

Oddział Zbiorów Graficznych 50 48 8 5 58 53

Oddział Zbiorów Kartogr. 27 22 5 7 32 29

Oddział Zbiorów Muzycznych 16 23 25 27 41 50

Oddział Informacji Naukowej 209 145 81 82 290 227

Biblioteki specjalistyczne 3 128 2 846 25 56 3 153 2 902

Razem 3  564 3 224 306 342 3 870 3 566

                                                                                          
                                                
Księgozbiory w bibliotekach specjalistycznych

Lp. Biblioteka
(Wydziału, Instytutu,

Katedry, Zakładu)

zbiory
ogółem

Wielkość księgozbioru
(stan na koniec roku 2016)

Wpływy 2016
Opracowanie

komputerowe*
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wydaw.
zwarte

wydaw.ciągłe zb.spec. wydaw. zwarte [wol.]

tytuły
ogółem

wol. jedn.
inwent.

oprac. centr. oprac. własne
wol. rek. bibl./

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

khw/
rek. egz.

1 Informacji Naukowej 27279 18243 342 5377 3659 46 0 0 236
2 Filologii Angielskiej 33961 30514 126 2506 941 0 0 0 1905
3 Filologii Germańskiej 74797 59984 371 14464 349 331 374 0 0
4 Studiów Klasycznych 31679 26309 36 5266 104 379 380 0 0
5 Filologii Polskiej 138917 126120 882 11892 905 0 0 50 5701
6 Filologii Romańskiej 37443 34460 97 2974 9 392 412 0 0
7 Filologii Słowiańskiej 78276 61557 370 16488 231 0 0 138 585
8 Dziennikarstwa 6168 5900 6 268 0 162 162 0 0
9 Niderlandystyczna 21269 15007 200 5841 421 88 88 0 0
10 Astronomicznego 21751 5577 129 10591 5583 0 0 0 0
11 Chemii 49047 27970 209 20866 211 0 0 82 519
12 Fizyki 37479 24921 264 12558 0 88 90 0 0
13 Matematyki i Inform. 85703 49345 649 35677 681 0 0 72 386
14 Historycznego 150222 111826 1668 35445 2951 0 0 0 3468
15 Historii Sztuki 56038 31226 410 8282 16530 397 400 0 0
16 Pedagogiki 37773 34893 138 2796 84 0 0 47 1132
17 Psychologii 26260 23851 97 2302 107 61 0 0 412
18 Archeologii 18166 12056 529 6101 9 136 0 0 328
19 Etnologii 19377 13966 346 4999 412 184 190 0 0
20 Kulturozn.i Muzykologii 21005 17251 216 1880 1874 147 0 0 346
21 Biotechnologii 3632 2981 16 651 0 7 7 0 0
22 Nauk Biologicznych 70735 46230 1225 24407 98 274 136 0 909
23 Geogr. i Rozwoju Reg. 34292 22754 274 11525 13 0 0 0 706
24 Klimatologii i Ochrony At. 17245 7157 308 7794 2294 8 8 0 0
25 Nauk Geologicznych 59408 41702 357 17606 100 69 69 0 0
26 Muzeum Przyrod. 11649 6748 283 4863 38 32 32 0 0
27 Ogrodu Botanicznego 6718 4700 89 1360 658 103 103 0 0
28 Nauk Społecznych 123758 99696 1342 23640 422 246 0 0 1632
29 Prawa, Administracji 228669 167788 1835 59816 1065 0 0 722 4887
30 Austriacka 13345 9742 106 3453 150 76 76 0 0
31 Centrum Brytyjskie 25037 21650 4 163 3224 0 0 0 0
32 Studium Jęz. Obcych 17843 13947 28 476 3420 146 173 0 0
33 CSNiE im.W.Brandta 10588 9686 52 841 61 0 0 0 411
34 PTL im.Czekanowskiego 45402 23005 2454 21345 1052 22 0 0 1958
35 Konfucjusza 4911 3600 7 41 1270 0 0 0 0

Razem Bibl. Spec. 1645842 1212362 15465 384554 48926 3394 2700 1111 25521

W Bibliotece Uniwersyteckiej:
* dla  bibliotek  specjalistycznych  opracowano  także  18  dokumentów  elektronicznych  (audiobooki,
filmy) 
** dla bibliotek specjalistycznych zrobiono 991 rekordów khw

Udostępnianie zbiorów w bibliotekach specjalistycznych
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Lp.
Biblioteka

(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)

2016 r.

Czytelnia Wypożyczalnia
Liczba godzin

otwarcia
tygodniowo Liczba

eta-
tów

Pow.
bibl.
w m2liczba

miejsc
Iiczba

odwiedzin
udostęp-

niono
j.inw.

zarejestr.
czytel.

wypoż.
wol.

czyt. wyp.

1 Informacji Naukowej 28 5899 4187 572 10369 43 43 3 127
2 Filologii Angielskiej 60 48000 72000 1342 20500 56 56 6 542
3 Filologii Germańskiej 60 4628 1001 1763 1226 52 52 4 382
4 Studiów Klasycznych 17 0 0 0 0 48 48 2 50
5 Filologii Polskiej 64 11410 10250 2508 12227 50 28 8 731
6 Filologii Romańskiej 35 6575 14051 454 2293 50 50 3 177
7 Filologii Słowiańskiej 24 2794 5896 970 3905 50 50 3 246,2
8 Dziennikarstwa 20 1601 1732 598 3012 31 31 1 66
9 Niderlandystyczna 15 540 992 291 801 37 37 2 77
10 Astronomicznego 3 20 40 38 23 20 20 0 92
11 Chemii 68 6144 15131 2947 4799 45 33 3 344
12 Fizyki 49 4286 2173 545 1553 43 43 2,5 500
13 Matematyki i Inform. 50 12739 411 1613 2499 44 44 5 450
14 Historycznego 56 8309 7560 1730 9785 51 51 6 483
15 Historii Sztuki 30 6992 30765 2304 2857 42 25 3 218
16 Pedagogiki 24 2455 6924 2456 19067 46,5 40,5 6 269
17 Psychologii 30 2330 2934 977 3631 34 37 4 140
18 Archeologii 32 2896 6073 521 411 33,5 33,5 2 123
19 Etnologii 14 2731 8304 217 3104 23 23 1 39
20 Kulturozn.i Muzykologii 22 2090 920 856 2045 36 36 1,5 149
21 Biotechnologii 6 800 130 0 396 25 25 1 85
22 Nauk Biologicznych 62 3876 7253 2737 2862 30 30 3 634
23 Geogr. i Rozwoju Reg. 37 1587 3019 862 1263 39 39 3 192
24 Klimatologii  i  Ochrony

At.
10 102 250 236 292 18 18 0

87
25 Nauk Geologicznych 40 3712 3750 481 2141 40 40 2 360
26 Muzeum Przyrod. 5 59 756 215 26 12 12 0 136
27 Ogrodu Botanicznego 4 73 315 34 149 4 4 0 47
28 Nauk Społecznych 69 5199 6280 4795 8006 51 40 9 1334
29 Prawa, Administracji 255 43892 172512 11777 9784 118 39 25 2762,2
30 Austriacka 40 538 2300 529 0 36 36 1 238,5
31 Centrum Brytyjskie 18 1996 2048 4479 9610 30 30 3 166
32 Studium Jęz. Obcych 15 1470 1676 703 381 42 42 2 84
33 CSNiE im. W. Brandta 8 336 160 0 0 32 32 1 60
34 PTL  im.

Czekanowskiego
16 402 999 176 145 41 41 1

249,2
35 Konfucjusza 12 0 0 13 400 26,6 26,6 1 38,61

Razem Bibl.Specj. 1.298 196.481 392.792 49.739 139.562 1.380 1.236 118 11.679

Zestawienie wydatków w bibliotekach specjalistycznych [w PLN]

Biblioteka 2016
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(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)

wyd.
zwarte

wyd. ciągłe
zbiory
spec.

usługi
online*

oprawa meble komput. inne**

1 Informacji Naukowej 8071 3593 0 209 0 0 0 502
2 Filologii Angielskiej 46354 20961 0 0 0 0 0 0
3 Filologii Germańskiej 12500 110 0 0 0 0 0 1429
4 Studiów Klasycznych 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Filologii Polskiej 47389 5982 3660 705 0 5124 6666 8731
6 Filologii Romańskiej 16372 6880 0 0 1654 0 0 0
7 Filologii Słowiańskiej 22753 11202 180 402 0 0 0 197
8 Dziennikarstwa 5434 4038 0 0 0 0 0 0
9 Niderlandystyczna 6722 960 0 114 0 0 0 0
10 Astronomicznego 5000 14434 0 14363 0 0 0 0
11 Chemii 12423 777 0 277920 0 0 30632 0
12 Fizyki 14343 0 0 208659 314 0 0 0
13 Matematyki i Inform. 39509 251585 0 5148 7250 250 17399 3344
14 Historycznego 48049 41165 190 1271 6004 0 0 7570
15 Historii Sztuki 17649 7346 0 297 1630 13471 7713 46
16 Pedagogiki 36358 8907 0 763 3710 2480 4600 1826
17 Psychologii 17344 1864 0 86377 905 16211 0 129
18 Archeologii 5545 5078 0 593 2996 0 0 0
19 Etnologii 9829 2411 0 212 375 0 0 0
20 Kulturozn.i Muzykologii 15707 1732 8308 212 4913 0 0 792
21 Biotechnologii 5051 1392 0 20380 0 0 2646 0
22 Nauk Biologicznych 16880 4518 0 5500 0 38918 4500 0
23 Geogr. i Rozwoju Reg. 1768 13199 0 1559 0 0 0 201
24 Klimatologii i Ochrony At. 556 8254 0 0 0 0 0 15
25 Nauk Geologicznych 0 0 0 16984 0 0 0 62
26 Muzeum Przyrod. 4268 20198 0 0 0 0 0 0
27 Ogrodu Botanicznego 4793 1984 0 0 0 0 0 0
28 Nauk Społecznych 49969 55073 0 2800 1000 0 2500 0
29 Prawa, Administracji 124923 30170 0 78923 8470 0 32966 21762
30 Austriacka 317 0 0 0 0 42389 14710 1550
31 Centrum Brytyjskie 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Studium Jęz. Obcych 5924 281 589 0 0 0 0 508
33 CSNiE im. W. Brandta 5410 160 0 0 0 0 2775 2544
34 PTL im. Czekanowskiego 7523 493 0 0 3000 0 0 3002
35 Konfucjusza 10656 0 0 0 0 0 0 0

Razem Bibl. Spec. 625.389 524.747 12.927 723.391 42.221 118.843 127.107 54.210

* 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
2016

(część opisowa)
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WYDZIAŁ FILOLOGICZNY

Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

W 2016 r. w Bibliotece były zatrudnione 3 osoby na etatach: kustosza dydaktycznego (mgr

Róża Żelaźniewicz), bibliotekarza (mgr Wojciech Sierżęga) i młodszego bibliotekarza (mgr

Anna Kania). Wydatki na działalność biblioteki wyniosły 11 028 zł. Zwiększyła się liczba

użytkowników (z 478 do 572). Zwiększyła się również liczba odwiedzin (było w ubiegłym

roku 5845; jest 5899). Biblioteka pracowała w godz. od 9ºº do 18ºº, w środę od godz. 800

do 1800  oraz w soboty (w przypadku zajęć dydaktycznych studentów zaocznych). Spadła

liczba zamówień (z 17 418 na 15 402) i podobnie zmniejszyło się udostępnianie (z 16 194

na  14  556  jednostek  inwentarzowych),  zmienił  się  charakter  korzystania  z  biblioteki  i

sposób  pracy  studentów,  ponieważ  coraz  częściej  korzystają  oni  ze  zbiorów  i  baz

internetowych. Przykładowo na 2 746 użytkowników korzystających z czytelni od stycznia

do kwietnia, 1 818 użytkowników korzystało z komputerów. W Bibliotece Instytutu pojawiły

się  trzy  dodatkowe  komputery,  w  sumie  jest  ich  8,  w  tym  do  korzystania  przez

użytkowników – 5. Coraz więcej osób korzysta ze swojego sprzętu komputerowego na

miejscu,  ponieważ  biblioteka  ma  dostęp  do  bezprzewodowego  Internetu.  Do  Bazy

Publikacji Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego wpisano 76 formularzy. Opracowano

236  rekordów egzemplarza  i utworzono  640  kart  do  katalogu  kartkowego.  Pracownicy

biblioteki wykonywali  wiele prac na rzecz Instytutu:  mgr Wojciech Sierżęga i mgr Anna

Kania rekrutowali  studentów na studia stacjonarne II  stopnia na kierunkach Informacja

Naukowa oraz  Publikowanie  Sieciowe  i  Cyfrowe  (przyjmowali  dokumenty,  weryfikowali

kandydatów  pod  względem ich  wykształcenia  uprawniającego  do  podjęcia  studiów na

odpowiednim  stopniu,  tworzyło  listy  rankingowe).  Po  raz  kolejny  brali  udział  w

organizowaniu  różnych  zajęć w trakcie  wrześniowego Dolnośląskiego Festiwalu  Nauki,

m.in.  poprowadzili  trzy  wydarzenia:  „Nie  tylko  Wikipedia”,  „Bibliobiznes”  oraz  „Magia

programu  Photoshop”.  Imprezy  te  cieszyły  się  dużym  zainteresowaniem  wśród  osób

odwiedzających Instytut. Mgr Anna Kania wprowadzała dane do baz: Pol-ON i Pol-Index

oraz prowadziła zajęcia dydaktyczne z opracowania formalnego i zaawansowanych funkcji

programów  użytkowych.  Mgr  Wojciech  Sierżęga  wziął  udział  w  IX  Międzynarodowej

Konferencji „Problemy tożsamości kulturowej”, która odbyła się w dniach 20-21 maja w

Ostrogu  (Ukraina).  Jego  wystąpienie  zostało  opublikowane  w  materiałach

pokonferencyjnych.  Ponadto  jest  aktywnym  członkiem  komisji  ds.  promocji  Instytutu,

prowadził  również  zajęcia  dydaktyczne z programów graficznych oraz współpracował  z

Kołem Naukowym Bibliotekoznawców. Mgr Róża Żelaźniewicz uczestniczyła w zebraniach

komisji  bibliotecznej  oraz  prezentowała  wykazy  nowości  na  zebraniach  ogólnych

pracowników  Instytutu.  W uznaniu  za  swoją  pracę,  z  okazji  Święta  Uniwersytetu
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Wrocławskiego  otrzymała  nagrodę  indywidualną  Rektora  UWr.  Bibliotekarze  aktywnie

uczestniczyli w przygotowaniu literatury pomocnej przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

W tym roku pracownicy biblioteki uprzątnęli pomieszczenia piwniczne, dzięki czemu udało

się wygospodarować dodatkową przestrzeń na cele magazynowe.

Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej

W 2016 roku w działalności biblioteki nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne. Personel

biblioteki liczy 6 osób na pełnym etacie (5 kustoszów, 1 bibliotekarz). Rok 2016 był jak

zwykle  pracowity  dla  biblioteki.  Wypożyczono  92  500  wol.  Biblioteka  wzbogaciła  swój

księgozbiór o 310 wol. druków zwartych, 21 wol. czasopism. Wyselekcjonowano 800 dzieł

( 807 wol.)

Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej 

Biblioteka pracowała bez zmian w składzie 4-osobowym. W porównaniu do roku ubiegłego

wydano  mniejszą  kwotę  na  zakupy  książek.  Najwięcej  wpływów  książek  pochodziło  z

darów krajowych i kupna zagranicznego, a w zakresie wpływów czasopism z prenumeraty

zagranicznej oraz darów zagranicznych. Wszystkie zakupione książki oraz dary zostały

opracowywane  komputerowo  w  Bibliotece  Uniwersyteckiej.  Odnotowano  wartości

spadkowe  co  do  ilości  zamówień  i  udostępnień  do  czytelni,  jak  i ilości  zamówień  i

wypożyczeń  na  zewnątrz.  W  czytelni  biblioteki  odbywały  się  konferencje,  warsztaty

germanistyczne i spotkania z pisarzami. Przeprowadzone zostało skontrum wydawnictw

zwartych. Do księgozbioru włączono duże ilości cennych książek z dziedziny germanistyki

zakupionych dla biblioteki.

Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych

Biblioteka w trakcie przeprowadzki do nowego budynku przy ul. Komuny Paryskiej 21.

Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej

W  celu  uzyskania  dodatkowego  miejsca  na  rozrastające  się  zbiory  przesuwano

księgozbiór.  Liczba  wprowadzonych  druków  zwartych  była  mniejsza  (o  12%)  przy

jednoczesnym zwiększeniu wydatków. Kontynuowano prace nad retrokonwersją katalogu,

wprowadzając  4  389  rekordów „retro”.  Znacznie  wzrosła  ilość  (o  33%)  skopiowanych

rekordów bibliograficznych z Nukat. Zakupiono  drukarkę kodów kreskowych z uwagi na

duże ich zużycie w BIFP i wysoką cenę za usługę druku etykiet w BUWr. Udostępnianie

utrzymywało się na poziomie porównywalnym z rokiem ubiegłym. Przygotowano protokoły

skontrum braków bezwzględnych  i  względnych.  Po ich zatwierdzeniu wykreślono braki

bezwzględne  z  inwentarza,  obecnie  trwają  prace  nad  usunięciem ich  kart  z  katalogu

alfabetycznego.  Pracownicy brali udział w szkoleniach, m. in. z obsługi wprowadzonego
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systemu kadrowo-płacowego Egeria i napełniania bazy publikacji pracowników UWr. Pięć

osób było zaangażowanych w uzupełnianie danych niezbędnych dla mającej się odbyć

parametryzacji.  Ukazały  się  drukiem  3  publikacje  pracownic  BIFP.  Zorganizowano

wystawę  poświęconą  prof.  Jerzemu  Cieślikowskiemu.  Promowano  działalność  BIFP  w

mediach  społecznościowych.  Samodzielnie  naprawiono  i podklejano  uszkodzone

egzemplarze książek.

Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej 

W  2016  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  prawie  35  tys.  woluminów.  Biblioteka

wzbogaciła się w 2016 roku  o 345 wol. wydawnictw zwartych i 70 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  2015.  Tak  jak  i  w  latach  poprzednich,  większość

zakupów książkowych była możliwa dzięki grantom pracowników i doktorantów. W sposób

znaczący wzrosła też ilość darów.   W 2016 rozpoczęto  inwentaryzację i opracowanie

księgozbioru podarowanego przez prof. Józefa Heisteina. Ważnym źródłem pozyskiwania

zbiorów była również wymiana. Minimalnie wzrosła ilość zamówień i wypożyczeń zarówno

na zewnątrz, jak i do czytelni. Najwięcej udostępnia się wydawnictw zwartych (podręczniki,

skrypty,  monografie,  wydawnictwa  informacyjne  itp.).  W  mniejszym  stopniu  korzystają

użytkownicy  z  czasopism.  Tradycyjnie  przeprowadzano  selekcje  mając  na  uwadze

dezaktualizację zbiorów i stopień ich wykorzystania: selekcję - wydawnictw zwartych (1100

wol.) oraz selekcję multimediów. W tym roku, tak jak w poprzednim, nie było problemu z

oprawą książek. Książki oprawiane są na bieżąco. W roku 2016 na oprawę wydano ok.

2000 tys.  zł.  Do bazy publikacji  pracowników Uniwersytetu  Wrocławskiego wpisano 98

formularzy,  uzupełniono  też  opisy  prac  pracowników  Instytutu  Filologii  Romańskiej  o

dodatkowe informacje wymagane przez Ministerstwo (m. in. ilość arkuszy wydawniczych,

DOI, ISSN, ISBN,  informacje dotyczące open access, itp.). Do funkcjonujących katalogów

tradycyjnych włączono  ponad 1400 kart katalogowych. Pracownicy Biblioteki uczestniczyli

w  szkoleniach  i konferencjach,  współuczestniczyli  także  w  przygotowaniu  wystaw  i

spotkań  w  Instytucie  (m.  in.   konferencja  –  „Wrocław  i  Dolny  Śląsk  a  kultura

śródziemnomorska”,  „Otwarte  modele  komunikacji  naukowej  w  uczelni  akademickiej”,

szkolenie dla  pracowników  IFR z e-źródeł  współorganizowane z Oddziałem Informacji

Naukowej BUWr (p. Magdaleną Sołowiej oraz p. Dorotą Stańczak). Sprawnie działa też

strona internetowa Biblioteki przy IFR oraz na Facebooku, gdzie na bieżąco zamieszczane

są informacje  o  nowościach,  funkcjonowaniu  biblioteki,  dostępach do baz,  książkach i

czasopismach w open access a także wydarzeniach kulturalnych (literackich) we Francji,
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Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.

Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej

W bibliotece były zatrudnione 3 osoby na pełnych etatach. Jeden z magazynów znajdował

się pod stałą obserwacją, ponieważ okresowo pojawiają się tam niewielkie zagrzybienia.

W lecie  zostało  przeprowadzone  skontrum wydawnictw  zwartych  (braki  bezwzględne).

Księgozbiór podręczny został w całości osygnowany i wprowadzone zostały odpowiednie

oznakowania  na  kartach  katalogowych.  Finanse  na  zakup  nowych  książek  znacznie

wzrosły  (z  18  do  prawie  23  tys.  zł)  m.  in.  dzięki  zakupom z  grantów.  Biblioteka  IFS

samodzielnie wprowadza rekordy bibliograficzne i sporządza rekordy egzemplarza (nowe

rekordy  253,  rekordy  egz.  585)  do  Virtui.  Wzrosła  nieznacznie  liczba  użytkowników,

utworzono  bowiem  nową  specjalizację  –  studia  środkowo-wschodnio-europejskie.

Użytkownicy  byli  obsługiwani  przez  50  godzin  tygodniowo  (w  soboty  wg.  terminarza

zjazdów studentów zaocznych). Liczba zamówień nieznacznie się waha. Ruch w czytelni

był  nieco  mniejszy,  liczba  zamówień  również.  Monitorowane  były  konta  czytelnicze  i

wystosowano  liczne  upomnienia.  Dyrekcja  Instytutu  zobligowała  pracowników  i

doktorantów do bieżącego zgłaszania publikacji pracownikowi biblioteki, który zajmuje się

wprowadzaniem  opisów  do  bazy.  Zamieszczono  9  spisów  nowości  Biblioteki  IFS  (na

stronie i  na tablicy ogłoszeń).  Szkolenie w 5 grupach przeprowadziła  p. dr  Aleksandra

Łamasz. 

Biblioteka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

W  roku  2016  Biblioteka  Dziennikarstwa  i  Komunikacji  Społecznej  udostępniała  zbiory

użytkownikom 5 dni w tygodniu, od wtorku do soboty. Obecnie jej księgozbiór to ok. 5900

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  użytkowników,  2  komputery

z dostępem  do  katalogu)  oraz  magazynu,  w  którym  przechowywane  są  książki

i  czasopisma. W roku 2016 zakupiono 135 woluminów, na które  wydano 5434 zł.  Na

prenumeratę czasopism zagranicznych wydano 4038 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.  Użytkownicy

obsługiwani są 31 godz. w tygodniu, pozostałe 5 godz. przeznaczone jest na inne zajęcia
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związane z pracami bibliotecznymi (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

osoby z zewnątrz. Obecnie biblioteka wyposażona jest w 3 stanowiska komputerowe: dwa

dla  użytkowników  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 12 godzin, przeszkolono 220 studentów.

Biblioteka Niderlandystyczna (BN) 

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,  została  sporządzona ich  lista  oraz

wnioskowanie o wycofanie ich z inwentarza oraz także fizycznie z półek, aby uzyskać

w ten  sposób  miejsce  na  nowe  książki.  Bibliotece  Niderlandystycznej  realnie  zagraża

w najbliższej  przyszłości  całkowity  brak  miejsca  na  nowe  nabytki.  Fizyczny  brak

możliwości  przeprowadzenia  skontrum wydawnictw  zwartych,  pracę  tę  muszą  bowiem

wykonywać  minimum  dwie  osoby  bez  udostępniania  zbiorów  użytkownikom

w międzyczasie. Dokonano corocznego skontrum księgozbioru lektoryjnego.   

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII

Biblioteka Instytutu Astronomicznego

W Bibliotece Instytutu Astronomicznego obsługa jest jednoosobowa. Liczba użytkowników

zarejestrowanych  w  tym  roku  wynosi  38  osób.  Księgozbiór  całkowity  to  21  751  wol.

i udostępniany jest na miejscu (w szczególności dotyczy to czasopism i literatury fachowej

w  języku  obcym).  Zakup,  gromadzenie  i  opracowanie  księgozbioru  odbywają  się  we

własnym zakresie. Jak co roku dla studentów I roku Astronomii prowadzone są szkolenia

biblioteczne.  Zainteresowanie  astronomią  jest  duże,  więc  służenie  pomocą  przy

poszukiwaniu  odpowiedzi  na  pytania  i  potrzeby  użytkowników  sprawia  bibliotekarzowi

przyjemność i zadowolenie z pracy.

Biblioteka Instytutów Fizyki

W roku sprawozdawczym w Bibliotece IF nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne. Nadal

zatrudnione były 3 osoby w wymiarze 2 i  1/2 etatu. Warunki  lokalowe od wielu lat  są

niezmienne. Zakupy wydawnictw zwartych finansowane były głównie z funduszu badań

statutowych  oraz  funduszu  na  badania  własne  pracowników  i  były  niższe  niż  w  roku
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poprzednim.  Natomiast  odnotowano  więcej  wpływów  z  darów.  W  tym  roku  również

wykupiono dostęp poprzez czytelnie internetową Ibuk Libra do wybranych podręczników

akademickich. Wzrósł koszt  dostępu on-line do czasopism i  baz. Księgozbiór biblioteki

w całości  opracowywany  był  komputerowo  przez  Sekcję  Opracowania  dla  Bibliotek

Specjalistycznych BU. Należy odnotować dalszy spadek ilości zamawianych książek do

czytelni  jak  i  na  zewnątrz.  Biblioteka  wzięła  udział  w  aktualizacji  Bazy  Publikacji

Pracowników  i  Doktorantów  UWr.  Pracownicy  uczestniczyli  w  szkoleniach

specjalistycznych organizowanych przez BU.

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI

Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki

W Bibliotece jest nadal zatrudnionych pięć osób w systemie dwuzmianowym, w pełnym

wymiarze godzin. Biblioteka jest czynna dla użytkowników od poniedziałku do czwartku

w godz.: 9-18, w piątek do 17:00. W 2016 r. ilość zakupionych książek była niższa niż

w poprzednim roku sprawozdawczym. Liczba wpływów zmalała nie tylko przez mniejszą

ilość  zakupionych  woluminów,  ale  również  ze  względu  na  znacznie  mniejszą  ilość

otrzymanych  darów.  Wszystkie  wpływy  wydawnictw  zwartych  zostały  opracowane  w

systemie Virtua. Opracowano 204 woluminy nowych nabytków oraz 52 woluminy darów, a

także ponad 182 woluminy z retrokonwersji, co w sumie dało 386 utworzonych rekordów

egzemplarza.  Kontynuowano  dopisy  do  elektronicznego  katalogu  czasopism

(zamieszczonego  na  stronie  IM).  W  sumie  opracowano  412  woluminy  wydawnictw

ciągłych. Liczba wpływów wydawnictw ciągłych zmalała, ponieważ kilka tytułów przestało

wydawać  czasopisma  w  wersji  print,  w  związku  z  czym  konieczne  było  przejście  na

prenumeratę wyłącznie w wersji elektronicznej ww. tytułów. Biblioteka prowadziła własną

wymianę czasopism, dzięki której otrzymała 28 woluminów czasopism zagranicznych. W

okresie  sprawozdawczym  oddano do  oprawy 145  woluminów czasopism i  książek.  W

minionym  roku  Bibliotekę odwiedziło  12739 uzytkowników (suma odwiedzin  w czytelni

i wypożyczalni). Liczba odwiedzin niewiele wzrosła w stosunku do ubiegłego roku. Wzrosła

również ilość udostępnianych wydawnictw. Nieznacznie zmalała liczba zarejestrowanych

użytkowników. W okresie wakacyjnym wykonano drugi etap reorganizacji i porządkowania

czasopism w magazynie wydawnictw ciągłych (osobne pomieszczenie na poziomie „0”).

WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH

Biblioteka Instytutu Historycznego

Biblioteka Instytutu Historycznego gromadzi  ponad 150000 woluminów, jest  największą

biblioteka instytutową i drugą co do wielkości (po Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji
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i Ekonomii) w Uniwersytecie Wrocławskim. Jako jedna z niewielu w systemie biblioteczno-

informacyjnym  Uniwersytetu  Wrocławskiego  samodzielnie  wykonuje  wszystkie  funkcje,

począwszy od typowania propozycji  zakupów przedstawianych na Radzie Bibliotecznej,

przez zakup, inwentaryzację i  opracowanie, zarówno tradycyjne jak i  komputerowe, po

udostępnianie,  zarówno  miejscowe  jak  przez  wypożyczalnię  międzybiblioteczną.

Miesięczna  liczba nabytków nadal  była  wysoka,  około  170  woluminów.  Także w roku

2016, podobnie jak w 2015,  księgozbiór znacząco wzbogacił się o literaturę zagraniczną

dzięki grantom pracowników Instytutu Historycznego.  W 2016 r. ponownie odnotowano

nieznaczny spadek liczby dzieł udostępnionych w czytelni i wypożyczonych na zewnątrz.

W  2016  r.  pracownik  BIH  przeszedł  szkolenie  w  zakresie  opracowania  formalnego

wydawnictw zwartych w systemie Virtua, a w grudniu 2016 r.  kolejny,  drugi,  pracownik

uzyskał prawo do pobierania gotowych opisów wydawnictw zwartych z katalogu Nukat.

Dzięki temu nastąpi przyspieszenie prac w katalogowaniu komputerowym zbiorów BIH. W

2016 r. utworzono 3468 rekordów egemplarza (BIH liczy sobie 25577 rekordów w katalogu

komputerowym,  wszystkie  zostały  wprowadzone  przez  pracownika  BIH).  W  BIH

prowadzono  działalność  naukową:  Iwona  Mrozowicz  i  Beata  Nowak,  współautorki

“Bibliografii  historii  Śląska”  na  bieżąco  wprowadzały  dane  do  internetowej  wersji

bibliografii. W 2016 r. zakończono uzupełnianie danych za rok 2013, wprowadzając 1523

rekordy  na  ogólną  liczbę  5537.  Rozpoczęto  wprowadzanie  danych  za  rok  2014,  do

wpisania jest około 1600 rekordów. Iwona Mrozowicz i Beata Nowak w dniach 19-21 maja

2016 r. uczestniczyły w międzynarodowej konferencji naukowej “Bibliografia historii Śląska

w  perspektywie  historycznej  i metodologicznej”,  która  odbyła  się  w  Krobielowicach,

występując  z  referatem  pt.  “Biblioteka  Instytutu  Historycznego  jako  warsztat  pracy

bibliografa”.  Artykuły  konferencyjne  ukażą  się  w  Śląskim  Kwartalniku  Historycznym

„Sobótka”. Pracownik BIH  Marcin Zubel jest autorem ilustracji do książki dr Małgorzaty

Kowalczyk  “Sierżant  w spódnicy.  Historia  życia  i  służby  wojskowej  Joanny  Żubrowej

(1782-1852)”, Łomianki 2016. Cały zespół był zaangażowany przy organizowaniu dwóch

wystaw,  pierwszej  poświęconej  jubileuszowi  80-lecia  urodzin  profesora  Krystyna

Matwijowskiego (odbyła się w maju) oraz drugiej związanej z konferencją rocznicową - z

okazji 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego (odbyła się w grudniu). W grudniu 2016

r.  BIH  zgłosiła  akces  do  uniwersyteckiego  programu  ”Leopoldina  online”.  W  ramach

programu  zaplanowano  digitalizację  i  upowszechnienie  poprzez  Repozytorium  oraz

Bibliotekę  Cyfrową  Uniwersytetu  Wrocławskiego  publikacji  pracowników  Instytutu

Historycznego  oraz  dzieł  sprzed  1945  r.  z  zakresu  historii  Śląska.  Jesienią  2016  r.

rozpoczął się kolejny etap remontu budynku Instytutu Historycznego, którego zakończenie

zaplanowano  na  czerwiec  2017  r.  W  wyremontowanej  części  na  dwóch  poziomach

planowane jest umieszczenie magazynów bibliotecznych oraz czytelni i wypożyczalni.    
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Biblioteka Instytutu Historii Sztuki

28.09.2016 r. odeszła na emeryturę Wiesława Neuhoff. Na jej miejsce w drodze konkursu

zatrudniony został od 1.10.2016 r. (na stanowisku młodszego bibliotekarza) Adam Szeląg

– absolwent  i  doktorant  Instytutu  Historii  Sztuki  UWr.  Dyrekcja  Instytutu  pozyskała  na

potrzeby  biblioteki  dodatkowe  pomieszczenie  biblioteczno--studyjne  po  dawnym

warsztacie  ślusarskim  na  zapleczu  budynku  przy  ul.  Szewskiej  36.  Zostało  ono

wyremontowane i wyposażone w nowe meble. W porównaniu z rokiem ubiegłym kwota na

zakup wydawnictw zwartych zmalała z 19962 zł w 2015 r. do 17649 zł w 2016 r. (kupno

krajowe:  10764  zł,  zagraniczne:  6885  zł),  co  wynika  z  mniejszego  udziału  środków z

grantów MAESTRO i FUGA. Wydatki na zakup czasopism zmniejszyły się z 8226 zł w

2015 r. do 7346 zł w 2016 r. (kupno krajowe: 915 zł, zagraniczne: 6430 zł), co wynika

głównie  ze zintensyfikowania  wymiany międzybibliotecznej  i  pozyskiwania  egzemplarzy

nieodpłatnych.  Oprawiono 53 wol.  na  kwotę:  1630 zł.  Znacznie  zmniejszyła  się  liczba

zakupów krajowych: 91 wol. (w 2015 r. – 101 wol.). Liczba instytucji, z którymi prowadzimy

wymianę: 54 (w 2015 r. – 53) i liczba pozyskanych tą drogą książek: 98 wol. (w 2015 r. –

96 wol.). Liczba darów: 102 wol. (w 2015 r. – 262 wol.). W ramach wymiany rozesłano 124

wol.  książek (publikacje pracowników Instytutu)  i  181 wol.  czasopism („Quart”,  numery

bieżące i archiwalne). Liczba odwiedzin w czytelni wbrew ogólnym tendencjom utrzymała

się na podobnym poziomie, co w roku ubiegłym –  6992 (w 2015 – 6728). W czytelni

udostępniono  ogółem  30765  jedn.  inw.  (książki,  czasopisma,  zbiory  specjalne).

Pracownicy  biblioteki  przeprowadzili  zajęcia  z przysposobienia  bibliotecznego  dla

studentów pierwszego roku.

Biblioteka Instytutu Pedagogiki

W  bibliotece  zatrudnionych  jest  6  osób  na  pełnych  etatach.  Wydłużono  godziny

udostępniania  zbiorów  w  ciągu  tygodnia  oraz  utrzymano  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 spadły,  a na czasopism wzrosły,  pomimo rezygnacji z prenumeraty tytułów

dostępnych online. Nastąpił wzrost ilości użytkowników, co związane jest z przyjęciem na

pierwszy rok studiów dużej liczby studentów. Odnotowano spadek liczby udostępnianych

zbiorów tradycyjnych,  jednocześnie wzrost wykorzystania książek zakupionych w wersji

elektronicznej.  W  bieżącym  roku  przeprowadzono  skontrum  księgozbioru  czytelni,

księgozbioru  skryptowego  oraz  czasopism.  Wprowadzano  pozycje  do  Pedagogicznej

Biblioteki  Cyfrowej  w  ramach  BCUWr.  oraz  repozytorium.  Bibliotekarze  brali  aktywny
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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.  Kontynuowana  jest  duża  selekcja  wydawnictw  zwartych.  Brak

oddzielnego pomieszczenia na wypożyczalnię i katalogi, jest bardzo uciążliwy zarówno dla

użytkowników,  jak i  personelu.  W 2016 r.  dokonano gruntownego remontu magazynu.

Zerwano parkiet, wylano posadzkę samopoziomującą, położono nową wykładzinę (tarket),

wymalowano  ściany  i  sufit,  zamontowano  odpowiednie  oświetlenia,  zakupiono  nowe

regały biblioteczne i ustawiono je zgodnie z ekspertyzą techniczną magazynu z 2015 r.

Przed remontem księgozbiór przeniesiono z magazynu do czytelni (s. 43) oraz do sali 44,

gdzie został odkurzony; po remoncie księgozbiór  przeniesiono do magazynu. Uzyskano

poprawę warunków przechowywania księgozbioru, nie uzyskano jednak zbyt wiele miejsca

na nowości, co skutkuje koniecznością przeprowadzania dalszych selekcji. Obecnie około

84,62 % księgozbioru wydawnictw zwartych znajduje się w bazie komputerowej systemu

Virtua  i  64  rekordy  bibliograficzne  czasopism  z  zasobem.  Istnieje  strona  internetowa

Biblioteki,  systematycznie aktualizowana i  odsyłająca użytkowników do najważniejszych

informacji  np.  baz  internetowych.  Do  bazy  „Bibliografia  publikacji  pracowników

i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego” wprowadzono 169 formularzy, systematycznie

wydajemy użytkownikom piny-y do bazy iBUK. Staraniem dr Wiktora Czernianina ukazał

się kolejny numer półrocznika naukowego, pt.: „Przegląd Biblioterapeutyczny” (R. V, 2016,

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.  Wydłużono  czas  pracy  do  33,5  godzin  tygodniowo.  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
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ze  skanerami  dla  użytkowników,  którzy  ponadto  mogli   korzystać  z komputerów  w

Pracowni Komputerowej, dzięki bezpośredniemu połączeniu Biblioteki z Pracownią. Liczba

użytkowników  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  wydawnictw  zwartych.  Warunki  lokalowe  Biblioteki  nie

zmieniły  się.  Nadal  nie  ma  wyodrębnionego  pomieszczenia  na  księgozbiór,  który

rozmieszczony jest już w siedmiu pokojach pracowników naukowych,  a tylko niewielka

jego część znajduje się w pomieszczeniu należącym do Biblioteki. Z powodu trudności

lokalowych  oraz  ograniczeń  finansowych  poszczególne  tytuły  publikacji  kupowane  są

najczęściej w pojedynczych egzemplarzach, co często uniemożliwia wypożyczanie ich na

dłuższe terminy. Brak miejsca na półkach jest teraz największym problemem biblioteki. Do

księgozbioru nadal trafiają publikacje zakupione przez doktorantów ze środków z grantów

wewnętrznych dla młodych naukowców, które znacznie zwiększają 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 chwili

jest niezbędne z racji  działalności informacyjnej i  kontaktów z Biblioteką Uniwersytecką

oraz innymi instytucjami, ułatwia również m.in. zakup książek i prenumeratę czasopism. W

bieżącym  roku  akademickim  kolejny  raz  nie  został  utworzony  I  rok  studiów

niestacjonarnych licencjackich oraz I rok studiów niestacjonarnych magisterskich. W roku

sprawozdawczym kontynuowano wymianę z 51 instytucjami naukowymi w Polsce i 26 za

granicą. Obecnie Biblioteka posiada prawie 14000 opracowanych wydawnictw zwartych i

ok. 5000 woluminów wydawnictw 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 w 2016 roku pełniła także funkcję pracowni

komputerowej  dla  studentów  obu  kierunków.  W  roku  sprawozdawczym  biblioteka

rozpoczęła  pobierania  danych  z  katalogu  centralnego  NUKAT  do  katalogu  lokalnego

Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Dzięki pomocy pracowników i doktorantów obu
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kierunków wstępnie uporządkowano i opracowano archiwum prof. Stanisława Pietraszki,

wieloletniego pracownika i Dyrektora Instytutu Kulturoznawstwa oraz założyciela studiów

kulturoznawczych  we  Wrocławiu,  a  także  księgozbiór  i  archiwum naukowe  prof.  Marii

Zduniak,  teoretyk  muzyki  związanej  z  wrocławską  Muzykologią.  Kontynuowano

inwentaryzację i opracowanie księgozbioru prof. Reinholda Brinkmanna. Pod koniec 2016

roku Biblioteka otrzymała dar uzupełniający od dawnego darczyńcy, prof. Gerharda Crolla,

w postaci  czasopism muzykologicznych.  Przeprowadzono ponadto praktyki  biblioteczne

dla  dwóch  studentek  Kulturoznawstwa.  W  grudniu  2016  roku  pracownicy  biblioteki

otrzymali awans na stanowisko kustosza.

  

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. Do

końca września w bibliotece pracowały 2 osoby,  ponieważ jedna przebywa na urlopie

wychowawczym.  Zarejestrowano  nieco  więcej  nowych  użytkowników.  Zmniejszyła  się

liczba osób korzystających z usług Biblioteki, w tym liczba użytkowników korzystających z

materiałów  dydaktycznych  w  formie  elektronicznej.  Znacznie  ograniczono  wydatki  na

zakup i prenumeratę wydawnictw.

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  2016  zanotowano  zbliżone

charakterystyki  co  do  liczby  odwiedzin  w  czytelni  oraz  liczby  zarejestrowanych

użytkowników  w  stosunku  do  roku  poprzedniego,  znaczny  wzrost  wykazała  natomiast

liczba  wypożyczeń  na  zewnątrz.  Zmalała  nieco  liczba  wpływów  wydawnictw  ciągłych,

natomiast liczba wpływów wydawnictw zwartych 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. Biblioteka była czynna przez

cały  rok,  również  w  okresie  wakacji.  Wielokrotnie  zdarzały  się  awarie  klimatyzacji,

temperatura w listopadzie i grudniu 2016 r. często nie przekraczała 14°C. Nie zakupiono
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żadnych  książek  do  biblioteki.  Nabytki  pochodziły  z  egzemplarza  obowiązkowego  BU

i z darów pracowników i  studentów. Liczba zarejestrowanych użytkowników zmniejszyła

się  o 14% w stosunku do roku poprzedniego.  Studenci  wolą  zrobić  w czytelni  zdjęcia

fragmentów publikacji niż wypożyczać książki do domu. Wiele czasu i uwagi zajmowało

wypełnianie formularzy wpisowych online do Bazy Publikacji Pracowników i dla potrzeb

PBN w związku ze zmieniającymi  się  przepisami.  Biblioteka prowadziła  wypożyczalnię

międzybiblioteczną przy wydatnej pomocy i współpracy z Odziałem Informacji Naukowej

BU.  W  roku  2016  kontynuowano  subskrypcję  baz  GSW  i  GeoRef.  Przeprowadzono

szkolenie biblioteczne dla studentów geologii i inżynierii geologicznej. W czytelni biblioteki

odbywały się konferencje naukowe i spotkania środowiskowe.


WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH

Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych

Biblioteka  Wydziału  Nauk  Biologicznych  pomimo  pomniejszonego  składu  (3  osoby  na

etacie) działała nadal w rozproszeniu – ma 4 lokalizacje na terenie Wrocławia: Biblioteka

Wydziału Nauk Biologicznych ze specjalizacją Biologia Roślin, BWNB/BR ul. Kanonia 6/8,

Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych - Biologia Zwierząt,  BWNB/BZ ul. Sienkiewicza

21, Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych - Genetyka i  Mikrobiologia,  BWNB/GiM ul.

Przybyszewskiego 63/77, Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych – Biologia Człowieka,

BWNB/BC ul. Kuźnicza 35. W drugiej połowie roku 2016 zostały podjęte decyzje co do

konieczności  zwolnienia  pomieszczeń  należących  dotąd  do  Biblioteki  i  przeniesienie

całego księgozbioru oraz wszystkich sprzętów do nowych pomieszczeń. Niestety nowa

Biblioteka  nie  posiadała  jeszcze  wyposażenia  w  regały  (proces  przetargowy  w  toku),

wobec czego wszystko znalazło się na podłodze i utrudnione było udostępnianie. Wobec

zaistniałej sytuacji od września do połowy grudnia Biblioteka była zamknięta. W tym czasie

zamontowano  nowe  regały,  uporządkowano  księgozbiór  i  całą  infrastrukturę  Biblioteki.

Gromadzenie wydawnictw zwartych i ciągłych odbywa się drogą zakupu krajowego oraz

zagranicznego.  Środki  przeznaczone na te  cele są nie  wystarczające w porównaniu z

ofertą  wydawniczą  dziedziny  jak  również  potrzebami  użytkowników.  Celem są  zakupy

najnowszych i najbardziej potrzebnym książek ściśle powiązanych z aktualnym profilem

badawczym i dydaktycznym Wydziału Nauk Biologicznych. Prace związane z scaleniem

księgozbiorów połączonych  Bibliotek oraz ich porządkowaniem (selekcje,  skontrum) są

nadal kontynuowane. Częściowo zakończone  prace selekcyjne w księgozbiorze Biblioteki

BWNB/BC w wydawnictwach zwartych i ciągłych oraz BWNB/GIM wydawnictw ciągłych.

Pracownicy Biblioteki WNB przejęli całkowicie tworzenie rekordu egzemplarza w systemie

Virtua, wydawnictw zwartych zarówno nowych nabytków jak również retro. Dużą i ważną

część  pracy  Biblioteki  zajmuje  całkowita  kontrola  nad  ciągłym  poszerzeniem  bazy
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publikacji  naukowych  pracowników  Wydziału  Nauk  Biologicznych  zarówno  w bieżące

publikacje  jak  i  wstecz  (jeżeli  pracownicy  zgłaszają  i  uzupełniają  takie  pozycje),  które

następnie  są  przesyłane  do  Biblioteki  Uniwersyteckiej.  Pracownicy  BWNB są  również

importerami danych do Bazy PBN, która jest bardzo skomplikowana i wymagająca ciągłej

melioracji.  Biblioteka  wykonuje  także  wszelkie  prace  związane  z bibliometrią  prac  i

czasopism,  wykonujemy  wszelkie  zestawienia,  wykazy  i  spisy  zarówno  na  poziomie

pojedynczego pracownika przez jednostki, jak również całego wydziału. Od ponad roku

wszelkie  prace  w  obrębie  bazy  publikacji  pracowników UWr oraz  bazy  PBN,  zajmują

pracownikom większość czasu, wymagają systematyczności  i dokładności,  ponieważ te

dane  potrzebne  są  na  poczet  Parametryzacji  Jednostek  Naukowych  w  2017  roku.

Konieczność przy tym znajomości aktów prawnych, regulaminów i rozporządzeń MNiSW

stało się dla pracowników BWNB obowiązkiem i normą. Biblioteka WNB przystąpiła także

do  projektu  stworzenia  Repozytorium  Uniwersytetu  Wrocławskiego  Wydziału  Nauk

Biologicznych  przy  ścisłej  współpracy  z BUWr,  pierwsze  prace  już  wpisane.  Dalej

prowadzone są prace techniczne: porządkowanie zbiorów w magazynach i czytelniach. W

poszczególnych lokalizacjach Biblioteki zainstalowana została sieć  eduroam, mająca na

celu umożliwienie wspólnego dostępu do sieci studentom i naukowcom z różnych uczelni

należących do projektu.

Biblioteka Muzeum Przyrodniczego

W 2016 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.  Biblioteka  posiada

drukarkę ze skanerem, co umożliwiło stworzenie usługi przesyłania on-line poszukiwanych

artykułów. Bibliotekę prowadzi w ramach rozszerzonych obowiązków dr Jolanta Jurkowska

(starszy specjalista biolog – z wcześniejszym stażem bibliotecznym).

Biblioteka Ogrodu Botanicznego

Biblioteka Ogrodu Botanicznego w 2016 roku otwarta jest dla użytkowników we wtorki

i środy w godzinach od 8 do 10. Pomieszczenia czytelni i magazynu Biblioteki pozostają

bez zmian i są wystarczające. Środki finansowe potrzebne na zakup zbiorów w tym roku

zmalały  o  połowę.  Gromadzenie  wydawnictw  zwartych  odbywa  się  drogą  zakupu
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krajowego  oraz  zagranicznego.  Biblioteka  prowadzi  zakupy  również  we  współpracy

z poszczególnymi  pracownikami  OB,  co  ułatwia  zakup  najbardziej  odpowiednich

i przydatnych  książek.  Biblioteka  Uniwersytecka  uczestniczy  w  imporcie  czasopism

zagranicznych. Liczba wypożyczeń zbiorów pracownikom Ogrodu Botanicznego jest na

podobnym poziomie w porównaniu z poprzednimi latami. Dużym zainteresowaniem cieszy

się również możliwość korzystania z księgozbioru na miejscu - w czytelni. Obok studentów

i pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego dużą grupę stanowią studenci  Uniwersytetu

Przyrodniczego  i  Uniwersytetu  Medycznego.  W  okresie  zimowym  duża  część

pracowników ogrodowych chętnie przegląda najnowszą prasę specjalistyczną. Biblioteka

w dalszym ciągu jest nie skomputeryzowana, co może w tym roku uda nam się zmienić.

Byłoby to dużym ułatwieniem dla bibliotekarza i  pomocne użytkownikom. Opracowanie

wydawnictw zwartych odbywa się centralnie  przez Bibliotekę Uniwersytecką,  natomiast

wydawnictwa ciągłe opracowywane są we własnym zakresie.  Co roku wykonywane są

dopisy do katalogu czasopism Biblioteki Ogrodu Botanicznego oraz katalogu kartkowego

czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej. 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII

Biblioteka Wydziału Biotechnologii 

Poniższe sprawozdanie oraz dane zawarte w załącznikach dotyczą w większości okresu

od 6 października do 31 grudnia 2016. Jedyne dane obejmujące cały rok sprawozdawczy

pozyskane  zostały  z  Oddziałów  BUWr  (Informacji  Naukowej,  Wydawnictw  Zwartych  -

Sekcja  Opracowania  dla  Bibliotek  Specjalistycznych,  Wydawnictw  Ciągłych,

Udostępniania  -  Wypożyczalnia  Międzybiblioteczna)  i  dotyczą  wpływów  wydawnictw

zwartych i wydawnictw ciągłych, liczby zrealizowanych wypożyczeń międzybibliotecznych,

liczby  wypełnionych  formularzy  do  bazy  bibliograficznej  oraz  z Kwestury  i  dotyczą

poniesionych  wydatków.  Zaistniała  sytuacja  spowodowana  jest  zmianą  na  stanowisku

bibliotekarza  mającą  miejsce  w trakcie  roku  sprawozdawczego.  W Bibliotece Wydziału

Biotechnologii  zatrudniony był  i  jest  jeden bibliotekarz.  Poprzedni  pracownik  zakończył

pracę w lipcu 2016, obecny bibliotekarz, mgr Maria Skuza, rozpoczął pracę z dniem 6

października  2016  r.  Ponieważ  nie  nastąpiło  przekazanie  miejsca  pracy,  poprzedni

pracownik  nie  pozostawił  również  żadnej  dokumentacji  dot.  funkcjonowania  biblioteki.

Obowiązki  nowego  bibliotekarza  dotyczyły  uporządkowania  zastanego  księgozbioru  i

inwentarza oraz stworzenia procedur dla prawidłowego funkcjonowania biblioteki  na co

dzień  (przez  cały  październik  wypożyczane  były  książki,  przeprowadzone  zostało

szkolenie dla studentów I roku, zebrane zostały od pracowników propozycje dot. zakupów

nowych książek. Książki kupione przez pracowników w ramach grantów przekazywane
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były do BUWr. W związku z zaplanowaną na 2017 r. oceną parametryczną i na polecenie

Władz Wydziału, większość prac przeprowadzonych w okresie od zatrudnienia nowego

bibliotekarza  do  końca  roku  dotyczyła  skontrolowania  i  uzupełnienia  (wprowadzanie

nowych opisów do bazy, kontrola kompletności już istniejących, ustalanie kwestii afiliacji)

Bazy „Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego”. Baza uzupełniana

była pod kątem kryteriów ujętych w Rozporządzeniu MNiSW oraz danych wymaganych do

bazy Polska Bibliografia  Naukowa.  Zatrudniony bibliotekarz otrzymał  funkcję  Importera

Publikacji. W związku z pełnioną funkcją, wziął udział w zorganizowanym przez Władze

Uczelni  spotkaniu z przedstawicielem KEJN, prof. Maciejem Zabelem oraz w szkoleniu

„Ocena parametryczna jednostek naukowych w 2017 r.”. 

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 10.00 do 15.00. Zatrudniony

bibliotekarz  realizuje  na  rzecz  Wydziału  dodatkowe  prace,  niezwiązanie

z funkcjonowaniem  biblioteki  –  uczestniczy  w  tworzeniu  wydziałowej  strony  www

(dodawanie informacji, projektowanie elementów graficznych) oraz jest członkiem Zespołu

ds. Promocji. 

WYDZIAŁ CHEMII

Biblioteka Wydziału Chemii

Biblioteka  pracowała  bez  zakłóceń  w  systemie  dwuzmianowym  przy  trzyosobowej

obsadzie i pełniła dyżury w wyznaczone wolne soboty. Obsłużyła 6144 uzytkowników nie

tylko własnych (studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Chemii), ale i środowiska

naukowego z Wrocławia, Polski oraz gości zagranicznych. Wypożyczono do domu 4799

woluminów  książek.  W  ramach  wypożyczalni  międzybibliotecznej  zrealizowano  70

kwerend z bibliotek polskich i 26 zamówień dla swoich użytkowników.   Bieżące wpływy

wydawnictw zwartych 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  254  rekordy  bibliograficzne,  4  rekordy  zasobów  dla  326  woluminów

książek  i  519  rekordów  egzemplarza  dla  książek,  co  zwiększyło  komputeryzację

wydawnictw  zwartych  do  88  %.  W  2016  roku  przeprowadzono  selekcję  wydawnictw

zwartych:  wyselekcjonowano  908  woluminów  książek  i  50  woluminów  skryptów.  W

bieżącym roku przeprowadzono skontrum księgozbioru wydawnictw ciągłych, wykazano  

1 brak i uzupełniono 4 braki ze skontrum z roku 1989 r. W 2016 roku pracownicy biblioteki

uczestniczyli  w  licznych  szkoleniach  organizowanych  przez  Bibliotekę  Uniwersytecką

dotyczących m. in. rekordu analitycznego dla dokumentów niesamoistnych wydawniczo,

formularza  zasobu  dla  wydawnictw  ciągłych,  nowych  pól  w opisie  bibliograficznym,

wyszukiwania informacji w katalogu NUKAT, a także w szkoleniu organizowanym przez

109



Uniwersytet Wrocławski z systemu EGERIA, dotyczący grafiku godzin pracy pracowników

biblioteki oraz w wykładzie pt. Parametryzacja jednostek naukowych za lata 2013-2016 i w

szkoleniu dotyczącym bazy Chemical  Abstracts na platformie Scifinder organizowanym

przez Politechnikę Wrocławską. Biblioteka była organizatorem prezentacji pt. De Gruyter -

nowe bazy danych Nano online i IUPAC standards online dla pracowników, doktorantów i

studentów  wydziału. Po prezentacji wydział uzyskał miesięczny bezpłatny dostęp do obu

baz. Biblioteka odpowiada za wydziałową bazę publikacji naukowych swoich pracowników,

do której w bieżącym roku wpisano 313 pozycji. Uwzględniono w rekordach obowiązujące

wartości IF i punkty za publikacje z listy czasopism punktowanych oraz wymagane przez

MNiSW dane tj. DOI artykułu i czasopisma, ISSN, e-ISSN, informacje dot. open access,

liczby  arkuszy  wydawniczych,  streszczenia  i  słowa  klucze.  Baza  liczy  obecnie  7464

publikacje za lata 1989-2016 w tym 6555 to artykuły z listy filadelfijskiej. W związku ze

zwiększonymi  wymaganiami  stawianymi  jednostkom  naukowym  poddawanym

parametryzacji  konieczne  było  stworzenie  systemu  do  zarządzania  publikacjami

naukowymi  wydziału.  Duży  wkład  pracy  w  powstanie  Systemu  Informacji  Naukowej

Huesca wnieśli pracownicy biblioteki. Powstała baza pozwala na szybką migrację danych

do  Polonu i  Polskiej  Bibliografii  Naukowej  (PBN)  oraz  do  bazy publikacji  BU (w 2016

przesłano plik w formacie xml liczący 307 rekordów publikacji  naukowych pracowników

Wydziału  Chemii  za  2015  i  2016  rok,  który  był  kompatybilny  z  bazą  Biblioteki

Uniwersyteckiej).  System  Informacji  Naukowej  Huesca  pozwala  generować  różne

statystyki i symulacje. Dane w nim zawarte bezpośrednio przenoszone są na wydziałową

stronę internetową.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH

Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych (BWNS)

W 2016 r. w Bibliotece WNS zatrudnionych było 9 osób, identycznie jak w poprzednim

okresie  sprawozdawczym.  Posiadamy  bardzo  dobrą  infrastrukturę,  pozwalającą  na

stworzenie użytkownikowi komfortowych warunków do korzystania z Biblioteki. Czytelnia

wyposażona  w  specjalistyczny  księgozbiór  w  wolnym  dostępie  (ok.  7000  woluminów)

czynna jest 51 godzin tygodniowo.  Do księgozbioru czytelni  kierujemy nowości  polskie

oraz  najnowsze  wydawnictwa  anglojęzyczne  kupione  w  ramach  realizacji  grantów

i projektów  badawczych.  Wydatki  Biblioteki  utrzymały  się  na  podobnym  poziomie  jak

w roku ubiegłym, zarówno na wydawnictwa zwarte jak i ciągłe. Dużą ich część stanowią

wpływy  z  grantów  i  projektów  badawczych  realizowanych  na  Wydziale.  Przy

porównywalnych  wydatkach  widoczny  jest  mniejszy  wpływ  książek  do  księgozbioru.

Wynika to ze struktury zakupów. Kupowano głównie droższe wydawnictwa anglojęzyczne.

Około  50  %  zaewidencjonowanych  jednostek  pochodzi  z  darów,  głównie  od
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indywidualnych darczyńców. Wszystkie wpływy opracowywane są na bieżąco w systemie

VIRTUA.  Równolegle  do  opracowania  nowości  wydawniczych  prowadzono  prace nad

retrokonwersją zbiorów. Rośnie nasz udział w projektach współrealizowanych z Biblioteką

Uniwersytecką: Bibliotece Cyfrowej i Repozytorium. W analizowanym okresie opracowano

i  umieszczono  na  platformie  cyfrowej  40  publikacji  pracowników  naszego  Wydziału.

Analiza statystyk udostępniania zbiorów wykazuje od kilku lat stałą tendencję spadkową.

Użytkownicy  wolą  korzystać  z  zasobów elektronicznych  Biblioteki,  co  potwierdza  ilość

udostępnień publikacji w Repozytorium wydziałowym. Biblioteka uczestniczyła również w

projekcie  IBUK  LIBRA,  gdzie  użytkownicy  mieli  dostęp  do  najpopularniejszych

podręczników akademickich z zakresu nauk społecznych.  Systematycznie prowadzona

jest  kontrola  zbiorów.  W  okresie  wakacyjnym  przeprowadzono  skontrum  części

księgozbioru,  zakończone  sporządzeniem  protokołu  braków  bezwzględnych.  Nie

stwierdzono  w  kontrolowanej  części,  braków  względnych.  Sporządzono  trzy  listy

selekcyjne  dla  księgozbioru  skryptów,  wykreślając  z  inwentarzy  787  woluminów

zniszczonych,  nieaktualnych  bądź  występujących  w  wielu  egzemplarzach.  W  2016  r.

dodatkowym zadaniem realizowanym przez zespół  było  przygotowanie  Bazy Publikacji

Pracowników i  Doktorantów dla  potrzeb  parametryzacji.  Od  lipca  pracownicy  naszego

zespołu  analizowali  opisy  bibliograficzne  archiwizowane  w latach  2013  -  2016,

uzupełniając  je  o  brakujące  kryteria.  Poprawiono  i  uzupełniono   ponad  2000  opisów

bibliograficznych.  W  październiku  przeprowadzono  zajęcia  z przysposobienia

bibliotecznego dla studentów pierwszych lat wszystkich kierunków. Łącznie przeszkolono

1123 studentów w 48 grupach. Szkoleniem zostali  objęci  również  studenci kierunków

anglojęzycznych  oraz  studenci  programu  Erasmus  i  Global  Studies.   Dla  nich

przeprowadzono dodatkowo zajęcia prezentujące bazy bibliograficzne oraz pełnotekstowe.

Bibliotekarze naszego zespołu brali aktywny udział w szkoleniach organizowanych przez

BU (trzy  osoby),  oraz  w konferencjach naukowych  (pięć  osób).   Zorganizowano  dwie

wystawy tematyczne.  W grudniu odbyło  się  czwarte  już  spotkanie  w cyklu  „Grudniowe

wieczory z poezją”. 

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii  

Biblioteka posiadała 25 etatów. W 2016 r. znacznie wzrosła ilość zwolnień lekarskich (291

dni) w porównaniu z poprzednimi latami. Środki na wydatki Biblioteki pochodziły z budżetu

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Biblioteka wpłaciła do kasy Kwestury: 22878,10

zł (12.434 zł za kary za przetrzymanie książek, 5455 zł - za karty do czytelni oraz 4989,10

zł - za usługi kserograficzne i drukowanie). Za te pieniądze zakupiono nowy kserograf oraz

folie do książek w czytelni i wypożyczalni. Użytkownicy mieli możność uczestniczenia w
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licznych prezentacjach baz danych oraz zapoznania się z wieloma z nich poprzez dostęp

testowy,  zarówno  do  baz  polskich  jak  i  zagranicznych.  Sukcesywnie  rozwijała  się

Prawnicza i  Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa,  w której  w sumie umieszczono już 2372

pozycji. Rozwijało się też wydziałowe repozytorium, w którym na koniec 2016 r. było 959

artykułów.  Biblioteka  angażuje  się  na  rzecz  środowiska  bibliotecznego,  przyjmuje

praktykantów, prowadzi zajęcia pokazowe dla studentów Instytutu Informacji Naukowej i

Bibliotekoznawstwa.  Bierze  czynny  udział  w  konferencjach  i  szkoleniach:  15-16  IX

Tadeusz Juchniewicz  wziął  udział  w Kownie  (Litwa)  w 3  międzynarodowej  konferencji

„Dynamics of Lithuanian-Polish Relations: The Dimensions of Security and identity”. 19 IX

2016 r. w ramach XVIIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki Marzena Jakubiszyn i Magdalena

Łuczak miały wykład „Stare i  nowe w architekturze bibliotek – kartki  z podróży”.  22-23

września  Kierownik  Biblioteki  wzięła  udział  w  XIV  Konferencji  Kierowników  Bibliotek

Prawniczych w Warszawie.  2 XII  dwie osoby były  obecne na jednodniowej  konferencji

zorganizowanej  przez  Korporację  Bibliotekarzy  Wrocławskich  „Nowe  projekty,  cenne

inicjatywy i ciekawe przedsięwzięcia bibliotek naukowych”. Sześcioro bibliotekarzy wzięło

udział  w  wyjazdach  zagranicznych  (tygodniowych)  w  ramach  programu  Erasmus.  W

kwietniu  Tadeusz  Juchniewicz  wziął  udział  w  stażu  naukowym  w  ramach  umowy

bilateralnej w Wilnie w Litewskim Uniwersytecie Edukologicznym. 2 grupy szkoleniowe z

Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa odbyły zajęcia związaną z biblioteką

cyfrową. Odbywały się szkolenia grup seminaryjnych związane z pokazami prawniczych

baz  komputerowych  dla  studentów  piszących  prace  licencjackie  i  magisterskie.

Organizowano  pokazy  baz  danych  zagranicznych  i  polskich.  Sporządzono  skontrum

czasopism. Do bazy PBN przekazano 1370 publikacji,  głównie z lat  2015-16.  Do Pol-

indeksu wprowadzono bibliografię artykułów Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis z

lat  2015-2016 (m. in.  przyczyniło  się to do zwiększenia punktacji  czasopisma - 4 pkt).

Kierownik Biblioteki wraz z zastępcą i kierownikiem sekcji przygotowały nową wersję e-

learningowego kursu  dla  studentów I  roku studiów prawa,  administracji  i  ekonomii.  W

Bibliotece  zbierano  książki  dla  polskich  dzieci  z  Litwy  i  Ukrainy  (organizatorzy  akcji:

Tadeusz Juchniewicz oraz prof. M. Marszał). 

JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE I POZAWYDZIAŁOWE

Centrum Brytyjskie

Niezmiennie w Bibliotece Brytyjskiej  dużą popularnością cieszą się  lekcje  biblioteczne.

Odwiedzają  nas  nauczyciele  z  uczniami  szkół  podstawowych,  gimnazjalnych  jak

i ponadgimnazjalnych. W 2016 roku nastąpiły zmiany kadrowe. Po urlopie wychowawczym
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wróciła do pracy kierowniczka pani Joanna Ładzińska-Grenś, a osoba ją zastępująca pani

Alicja Giżyńska odeszła. Obecnie w Bibliotece pracują dwie osoby. W ubiegłym roku pani

Elżbieta Kurpiel brała udział w wyjeździe szkoleniowym w ramach projektu Erasmus + dla

pracowników. Rok 2016 został ogłoszony Światowym Rokiem Szekspira. Z tej okazji w

Bibliotece zorganizowałyśmy wystawę  poświęconą  twórczości  tego autora.  Księgozbiór

Biblioteki powiększa się o dary od naszych stałych użytkowników, jak również o odkupione

pozycje  książkowe  w  ramach  zadośćuczynienia  za  przetrzymywanie  książek  przez

użytkowników.  Pomieszczenia  Biblioteki  wymagają  odświeżenia,  pomalowania  ścian.

Niestety do tej pory nie udało się tego zrealizować. W 2016 roku został przeprowadzony

remont  elewacji  budynku,  w którym Biblioteka się  znajduje.  Po remoncie  ściany są  w

jeszcze gorszym stanie niż przed rokiem. W 2017 roku kontynuujemy przeprowadzanie

lekcji  bibliotecznych  oraz  organizowanie  wystaw  tematycznych,  m.  in.  Jane  Austen,

Joseph Conrad. Planujemy też aktywny udział w formie wolontariatu w Międzynarodowej

Konferencji Bibliotekarzy, która odbędzie się we Wrocławiu w sierpniu 2017. 

Biblioteka Austriacka

Rok 2016  obfitował  w wiele  wydarzeń organizowanych w Bibliotece Austriackiej  oraz

takich,  w których Biblioteka uczestniczyła  jako jeden z partnerów realizowanych przez

różne  instytucje  projektów  naukowych,  kulturalnych  i  dydaktycznych,  spośród  których

wymienić należy: spotkanie z pisarką Mają Haderlap (21.11.2016),  lekcje biblioteczne dla

dzieci  i  młodzieży,  podczas  których  młodzi  użytkownicy  poznawali  twórczość  pisarzy

austriackich poprzez wspólne czytanie tekstów literackich, wysłuchanie nagrań słuchowisk

radiowych,  obejrzenie projekcji  filmowych,  zwiedzanie wystaw uwzględniających ważne

rocznice przypadające na rok bieżący (100 rocznica śmierci Cesarza Franciszka Józefa

1830-1916; 80 rocznica urodzin pisarki Christine Nöstlinger), „Międzykulturowe spotkania”

oraz „Austria na kartkach pocztowych ze zbiorów wrocławskiego Filokartysty Stanisława

Chmury”; XVII Zjazd Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego (19 – 21.08.2016);

„Austria czyta” (3 – 9.10.2016); udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki (15 – 21.09.2016);

udział w Gali VII Międzyszkolnego Konkursu Translatorskiego w XII LO, konkursu piosenki

Bożonarodzeniowej w Zespole Szkół Urszulańskich (1 – 2 12.2016), konkursu „Turboland”

w Gimnazjum nr 16, imprezie „Noc Andersena” w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzegomiu.

Niezwykle uroczysty charakter miało otwarcie nowej siedziby Biblioteki Austriackiej przy ul.

Fryderyka Joliot-Curie 12,  zorganizowane we współpracy z Austriackim Forum Kultury i

Instytutem Filologii Germańskiej przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Dolnośląskiego. W programie uroczystości zaplanowano sympozjum „Zwischen Breslau

und  Wien:  Zu  schlesisch-österreichischen  Kulturbeziehungen  in  Geschichte  und

Gegenwart”,  wystąpienia  znamienitych  gości  z  Austrii  i  Wrocławia:  mgr  Ulla  Krauss-

Nussbaumer - Radczyni-Minister, Dyrektorka Wydziału Imprez Naukowych i Kulturalnych
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za  Granicą,  Departamentu  Zagranicznej  Polityki  Kulturalnej  w  austriackim Federalnym

Ministerstwie  Europy,  Integracji  i  Spraw Międzynarodowych,  dr  Thomas  Buchsbaum -

Ambasador Austrii w Polsce,  mgr Martin Meisel - Dyrektor Austriackiego Forum Kultury w

Warszawie, prof. dr hab. Adam Jezierski -  Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr inż.

Grażyna  Piotrowicz  -  Dyrektor  Biblioteki  Uniwersyteckiej,  dr  Krzysztof  Bramorski  -

Pełnomocnik  Marszałka  Województwa  do  spraw  Kontaktów  Międzynarodowych,

uczestnicy podróży studyjnej po Śląsku z Austrii, Bośni-Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji,

Czech,  Kazachstanu,  Niemiec,  Rumunii,  Ukrainy,  Włoch  i  Polski,  a  także  goście

z Wrocławia, dr. Edward Wąsiewicz – Konsul Honorowy Austrii, dr. hab. Grzegorz Kowal –

Prodziekan  Wydziału  Filologicznego,  prof.  dr.  Tomasz  Małyszek  -  Dyrektor  IFG,  Jerzy

Pietraszek – Dyr. Wydział Kultury Urzędu Miejskiego, Dyr. Marta Pękalska – Ossolineum,

Radny Jacek Pilawa – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Igor Wójcik – Dyr.

OKIS,  mgr  Jolanta  Charzewska-Miller  –  była  wicekonsul  Austrii,  mgr  Joanna  Röhr  –

Dyrektor  Instytutu  Austriackiego,  dr  Lubomir  Wędzicha  –  Prezes  Towarzystwa  Polsko-

Austriackiego,  Marian Lampczak – członek zarządu Towarzystwa Polsko Austriackiego,

mgr Witold Podedworny – Wydawnictwo ATUT, Stanisław Chmura – autor wystawy, mgr

Iwona Żaglewska-Wandzel – PSNJN oraz koleżanki i koledzy z Biblioteki Uniwersyteckiej.

Uroczystość  uświetnił  koncert  z  udziałem  sopranistek:  Hanny  Błachuta  i  Aleksandry

Żminkowskiej  oraz  Haliny  Rachwalik  przy  fortepianie.  Zwieńczeniem uroczystości  było

wręczenie Złotego Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Radczyni Rządowej Austrii Pani

Christine Dollinger.,  po czym goście wysłuchali koncertu na organach w wykonaniu JM

Rektora prof. Jezierskiego oraz młodych artystek Julii Leniart (fortepian) i Hanny Zielińskiej

(gitara). W 2016 r. zakończono przeprowadzkę  Biblioteki Austriackiej, zakupiono regały i

biurka do obu pomieszczeń bibliotecznych, wyposażono w nowy sprzęt komputerowy dla

uzytkowników – w tym dla osób niedowidzących i pracowników, zainstalowano oświetlenie

ledowe, zakupiono dodatkowy aparat telefoniczny. Prace transportowe i porządkowe przy

księgozbiorze  nie  przerwały  obsługi  użytkowników  i  innych  czynności  bibliotecznych,

przyjęto  do  zbioru  39  tytułów  czasopism   i 90  wydawnictw  zwartych.  W  Bibliotece

zatrudniona jest jedna osoba na pełnym etacie, Dalia Żminkowska, która uczestniczyła w

seminarium  szkoleniowym  pt:  Frauen  in  Literatur,  Wissenschaft  und  Gesellschaft

organizowanym w Wiedniu w dniach 4 – 11 09.2016 r.

Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

W bibliotece Studium pracują na pełnych etatach 2 osoby zatrudnione na stanowiskach

kustoszy. Od kilku lat wskaźniki wypożyczeń w czytelni i wypożyczalni wykazują tendencję

malejącą,  tak  też  było  w  roku  2016.  Wpływy  z  kupna  w  roku  sprawozdawczym  były

analogiczne jak w roku ubiegłym, ale niewielkie ze względu na ograniczenia finansowe. W

roku  sprawozdawczym  zakończono  selekcję  wydawnictw  ciągłych  rozpoczętą  w  roku
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2015, z inwentarza czasopism wykreślono 61 wol. Poza tym wycofano stare rewersy z lat

1997 – 2009 na książki nie zwrócone przez użytkowników. 

Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta 

(CSNE im. W. Brandta)

W roku sprawozdawczym biblioteka otrzymała duży zbiór książek i czasopism z Fundacji

Herberta Quandta. Najbardziej wartościowe publikacje zostały wprowadzone do katalogu.

Biblioteka Centrum uzyskała również możliwość zakupu z dodatkowych środków książek

elektronicznych  na  platformie  Ebook  Proquest  Central.  W  2016  r.  wprowadzono  na

sygnaturę  411 książek.  W maju br  zorganizowano próbny miesięczny dostęp do bazy

humanistycznej  Gale.  Umożliwiono  dostęp  bez  logowania  do  wszystkich  zasobów

elektronicznych  i  cyfrowych  Uczelni,  poprzez  wprowadzenie  numerów  IP  komputerów

Centrum  do  bazy  Biblioteki  Uniwersyteckiej.  W  styczniu  br  zaimplementowano  nowy

system  biblioteczny  Patron  oraz  zakupiono  licencję  dla  jednego  bibliotekarza.

Skonwertowano z poprzedniej bazy KOHA 13891 rekordów publikacji. W wyniku konwersji

okazało  się,  że  ponad  połowa  rekordów  bibliograficznych  (7824)  była  wprowadzana

w poprzednich latach nieprawidłowo, bez egzemplarzy w inwentarzu. Oznacza to, że te

pozycje nie są wykazywane w katalogu OPAC (widocznym dla użytkownika). Możliwość

pokazania rekordów bez egzemplarzy istnieje, ale musi zostać wprowadzona po restarcie

systemu. Rekord bibliograficzny i jego poszczególne elementy takie jak hasła Kartoteki

Haseł Wzorcowych czy też powiązane z nim egzemplarze działają na zasadzie  „naczyń

połączonych“. Źle wprowadzane rekordy, mimo zmiany systemu nadal wymagają dużego

nakładu  pracy  w  celu  naniesienia  poprawek  i  zmian  w  powiązaniach.  W  wyniku

powyższych  faktów  rozpoczęto  prace  zmierzające  ku  ujednoliceniu  postaci  haseł

formalnych  poprzez  kopiowanie  ich  z NUKAT,  aby  były  zgodne  z  obowiązującymi

standardami.  Firma  MOL,  która  zaimplementowała  system  Patron,  udziela  Bibliotece

Centrum wszelkiej pomocy w nanoszeniu tych korekt w bazie, które da się przeprowadzić

automatycznie.  Nasza współpraca układa  się  bardzo  dobrze  i  do  tej  pory  na  bieżąco

wyjaśniamy zaistniałe problemy, próbując wspólnie znaleźć na nie  rozwiązania. Wynikiem

implementacji  systemu  Patron  jest  również  zmiana  postaci  sygnatur.  Dotychczasowe

stosowanie  sygnatury,  która  w  swej  formie  powielała  numer  kodu  paskowego  została

zmieniona,  ponieważ  nie  była  zgodne  z  obowiązującymi  standardami.  Od  2016  roku

zastosowano system:  rok/numer  pozycji  w  inwentarzy  w danym  roku/  dział.  Biblioteka

prowadzi  własnego  fanpage,  na  którym  zamieszcza  informacje  o  wydarzeniach

organizowanych przez Centrum. W roku sprawozdawczym zamieszczono 48 postów, z

czego  najpopularniejszy  miał  zasięg  513  odbiorców.  Bierze  czynny  udział  w  akcjach

promujących  studia  europejskie,  np.:  zorganizowanie  na  terenie  biblioteki  spotkania

i zabawy BiblioLOGICAL Room dla Interdyscyplinarnych Studiów Europejskich. Pracownik
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biblioteki mgr Agnieszka Wolańska przygotowała trzy wystąpienia dotyczące działalności

Centrum, Biblioteki  oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na szkoleniu w ramach programu

Erasmus  +  Bibliotece  uczelni  Norwegian  University  of  Science  and  Technology  w

Trondheim  w  Norwegii.  Zaktualizowała  ulotkę  promocyjną  Biblioteki.  Umieszcza  na

bieżąco informacje o nowościach na stronie bibliotecznej oraz w katalogu OPAC. W 2016

roku  podpisano  z  Biblioteką  Narodową  umowę  dotyczącą  korzystania  z systemu

Academica - cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej, która udostępnia zasoby cyfrowe

Biblioteki Narodowej w imponującej liczbie 1 658 945 dokumentów. Dostęp do nich będzie

możliwy z terminala na terenie Biblioteki. Trwają prace nad uruchomieniem systemu. Mgr

Agnieszka Wolańska - pracownik Biblioteki wzięła udział w następujących konferencjach:

Międzynarodowej Konferencji  Naukowej „Innovative Library in Digital  Age“ w Jasnej na

Słowacji, która odbyła się w dn.14.03.-16.03.2016 (członek Komitetu Organizacyjnego), V

Wrocławskich  Spotkaniach  Bibliotekarzy  zorganizowanych  przez  Centrum  Wiedzy  i

Informacji  Naukowo-Technicznej  Politechniki  Wrocławskiej  oraz  Instytut  Informacji

Naukowej  i  Bibliotekoznawstwa  Uniwersytetu  Wrocławskiego  w  dniach  15.16.09.2016

(członek Komitetu  Organizacyjnego),  w konferencji  „Infrastruktura  naukowa CLARIN-PL

(Common  Language  Resources  &  Technology  Infrastructure)“  i  premiera  Słowosieci

(połączenie  elektronicznego  tezaurusa  z  rozbudowaną  siecią  relacji  leksykalno-

semantycznych),  która  odbyła  się  25.04.  -  26.04.2016  w  Bibliotechu  na  Politechnice

Wrocławskiej,  ogólnopolskiej  konferencji  Biblioteki  Politechniki  Śląskiej  „Systemy

biblioteczne  nowej  generacji.  Platformy  usług“  (15.-16.10.2016),  w  warsztatach

z zarządzania danymi badawczymi (Research Data Management) zorganizowanych przez

Platformę Otwartej  Nauki przy ICM na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 11.12.2016,

w szkoleniu  „Academica  -  cyfrowa  wypożyczalnia  międzybiblioteczna  “zorganizowanym

przez Bibliotekę Narodową w dniu 11.05.2016 (instalacja jest w trakcie).  W okresie od

18.10.do 26.10.2016 pracownik biblioteki odbył praktykę zawodową w UNESCO Institute

for Lifelong Learning Library w Hamburgu (sfinansowana dzięki pozyskaniu grantu z BI-

International  für  internationalen  Fachaustausch).  Podczas  praktyki  odwiedził  także

Centrum Informacji Leibnitz Institute für Globale und Regionale Studies oraz Technische

Universität Bibliothek.

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 jest czynna

41 godzin tygodniowo (od poniedziałku do piątku i  w dwie pierwsze soboty miesiąca).

W roku  sprawozdawczym  systematycznie  prowadzone  były  prace  związane

z gromadzeniem  i  opracowaniem  księgozbioru.  Z  początkiem  2016  r.  Biblioteka  PTL
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przyłączyła  się  do  katalogu  komputerowego  BUWr  w  systemie  Virtua,  tym  samym

zaprzestano opracowywania zbiorów w programie MAK. Na stronie internetowej Polskiego

Towarzystwa Ludoznawczego (www.ptl.info.pl) umieszczone są linki do obu katalogów –

do  czasu  przeniesienia  wszystkich  opisów  z  bazy  MAK  do  Virtui.   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.  W  2016  r.  Biblioteka  PTL  rozpoczęła

digitalizację  swoich  najstarszych  zbiorów  bibliotecznych.  Opublikowane  zostały

w Bibliotece  Cyfrowej  UWr.  Środki  na  realizację  zadań  (m.  in.:  na  obsługę  wymiany

wydawnictw, zakup książek, konserwację wyselekcjonowanych tytułów oraz digitalizację)

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 prawie dwukrotnie wzrosła liczba użytkowników. 

JEDNOSTKI PRZY UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM

Biblioteka Instytutu Konfucjusza

Biblioteka  została  utworzona  1  marca  2012  roku.  W  Bibliotece  Instytutu  Konfucjusza

obsługa jest jednoosobowa. Biblioteka jest czynna prawie 27 godzin tygodniowo. 
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	W roku sprawozdawczym kontynuowano pracę nad platformą e-learningową Biblioteki Uniwersyteckiej, dokonując jej modernizacji i uaktualniania kursów. M. in. kurs „Prawo autorskie dla bibliotekarzy” został uzupełniony o nowe treści (moduł dotyczący domeny publicznej). Również kurs „Bibliografia załącznikowa” został zmodernizowany, w oparciu o aktualną Polską Normę PN – ISO 690, a także Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy. Rozbudowano dział Aktualności, w którym zamieszczane są informacje o zmianach na platformie Moodle. Tworzone są też linki do najważniejszych informacji publikowanych na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej. Rozpoczęto prace nad modernizacją kursu „BUWr – zbiory specjalne” oraz kursu „Historia pisma”.
	7 550 (8 974) wejść do katalogu alfabetycznego książek, 7 858 (5 279) wejść do katalogu czasopism, 7 118 (7 931) wejść do katalogu (alfabetycznego i systematycznego książek oraz alfabetycznego czasopism) kolekcji śląsko – łużyckiej, 2 873 (3 744) wejść do katalogu Oddziału Starych Druków, 432 (1817) wejść do katalogu Biblioteki dawnego Gimnazjum Brzeskiego, 511 (705) wejść do katalogu alfabetycznego Oddziału Zbiorów Kartograficznych; 288 (605) wejść do cząstkowego katalogu ekslibrisów Oddziału Zbiorów Graficznych; 339 (521) wejścia do katalogu systematycznego Oddziału Bibliologicznego, 294 (593) wejść do alfabetycznego katalogu nut, 281 (534) wejść do katalogu dzieł artystycznych dawnej Biblioteki Miejskiej.

	Rok 2016 w Sekcji Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych zdominowały przygotowania do oceny parametrycznej jednostek organizacyjnych UWr przewidywanej na rok 2017. Dostosowywano bazę do kolejnych zmian ogłaszanych na portalu Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), bądź w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dane były gromadzone w taki sposób, aby odpowiedzieć na potrzeby bazy lokalnej i ogólnopolskiej bazy Polska Bibliografia Naukowa. Wszystkie rekordy przygotowywane są z myślą o możliwości przekazania ich do PBN, choć nie wszystkie są do tego importu konieczne. Na szerszą skalę współpracowano też z władzami Uczelni, przede wszystkim w celu prawidłowego przygotowania Uczelni do oceny parametrycznej w roku 2017.
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