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I. Uwagi wstępne
Rok 2017 zdominowany został przede wszystkim przez przygotowania Biblioteki
Uniwersyteckiej do współuczestnictwa w organizacji i obsłudze 83. Światowego Kongresu
IFLA, który zaplanowano na 19-25 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu oraz przez zakup i
wdrożenie systemu bibliotecznego drugiej generacji Chamo.
W ramach przygotowań do planowanego we Wrocławiu Kongresu IFLA powołano Krajowy
Komitet Organizacyjny Kongresu IFLA we Wrocławiu, w skład którego weszła m.in.
dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Członkowie Komitetu spotykali się
kilkakrotnie, w tym - jeszcze wiosną 2017 r. w celu omówienia niektórych wspólnych
przedsięwzięć dotyczących sposobu i zasad obsługi międzynarodowych gości Kongresu
przez środowisko bibliotek wrocławskich, a także bibliotek krajowych. Omawiano zasady
organizowania wolontariatu podczas Kongresu, określono możliwości rozbudowania taniej
bazy noclegowej we Wrocławiu oraz określono plan prezentacji bibliotek wrocławskich
podczas Konresu dla zorganizowanych grup bibliotekarzy.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu zadeklarowała

przyjęcie uczestników dwóch

typów wycieczek – całodziennej (zbiory specjalne) i półdniowej (zbiory ogólne). Ponadto,
ze względu na polskie przepisy uniemożliwiające uruchomienie wolontariatu podczas
Kongresu - dla pracowników bibliotek UWr zainteresowanych obsługą językowoorganizacyjną Kongresu – przy współpracy z Działem Kadr UWr - stworzono możliwość
skorzystania ze zbliżonej formy wsparcia Kongresu.
Niezależnie od działań zainicjowanych w ramach Krajowego Komitetu IFLA - do dyrekcji
BU zwrócili się przedstawiciele kilku sekcji IFLA z zapytaniami o możliwość bezpłatnego
zorganizowania konferencji i warsztatów satelickich w nowym budynku BU. Wyrażenie
zgody oznaczało współudział BU w organizacji tych imprez i wiązało się z koniecznością
zapewnienia organizacyjnej i technicznej obsługi każdej z konferencji, a także pomocy w
zorganizowaniu cateringu.
Przygotowując się do współuczesnictwa w organizacji Kongresu IFLA we Wrocławiu
Biblioteka zakupiła i uruchomiła w holu głównym BUWr – telebim, na którym wyświetlane
są filmy promujące BU, głównie jej zbiory specjalne oraz podjęła się opracowania i
wydania nowych folderów informacyjnych nt. Biblioteki Uniwersyteckiej w języku polskim,
angielskim i niemieckim. Ponadto, przygotowała specjalne teczki z logo BUWr oraz
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danymi teleadresowymi i materiały promocyjne wykonane w oparciu o bogate zbiory
specjalne, obejmujące kolorowe reprodukcje (widoki, mapy, grafiki, itp.), a także karty
pocztowe i zakładki do książek. Zostały one rozprowadzone wśród uczestników imprez
odbywających się w Bibliotece w trakcie Kongresu IFLA oraz wśród wszystkich
pozostałych gości Biblioteki.
Warto nadmienić, że w pierwszej połowie roku 2017 (zatem także przed planowanym na
sierpień Kongresem IFLA) w nowym budynku Biblioteki został zainstalowany kompletny
dwujęzyczny (polsko-angielski) system informacyjnego oznakowania budynku.
W czerwcu roku sprawozdawczego zapadła decyzja władz UWr o zakupie

nowego

systemu bibliotecznego drugiej generacji – Chamo, w oparciu o nadesłaną w tym okresie
ofertę

promocyjną.

Decyzja

o

wdrożeniu

wiązała

się

także

z

koniecznością

przeprowadzenia migracji oprogramowania VIRTUA do wyższej wersji oraz wymagała
zakupu nowego serwera do obsługi systemu bibliotecznego. Sprawy związane z
koniecznością dokonania tych zmian nałożyły się na okres urlopowy oraz Kongres IFLA i
wymagały ogromnego wysiłku ze strony zespołu informatyków, by nowy system
biblioteczny oddać do użytku wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego.
Warto nadmienić, że w grudniu 2017 r., po wielu miesiącach prac, uruchomiona została
nowa wersja witryny internetowej Biblioteki Uniwersyteckiej. Posiada ona nie tylko
zupełnie nową konstrukcję i szatę graficzną, ale przede wszystkim jest przygotowana w
wersji responsywnej , obsługiwanej prawidłowo przez urządzenia mobilne.
W roku 2017 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 działania Inwentarza Zbiorów Zdigitalizowanych (IZZ), który pełni funkcję
systemu zarządzania procesami digitalizacyjnymi w BUWr. Kontynuowano prace nad
przygotowaniem katalogów zdigitalizowanych dla Oddziału Zbiorów Graficznych.
Z prac zupełnie nowych – w ramach funduszy przyznawanych przez MNiSW na
Działalność Upowszechniającą Naukę (DUN), w okresie od lutego do końca października
2017 r.,

wykonywano w BUWr 3 projekty: Opracowanie bibliograficzne w systemie

VIRTUA śląskich muzykaliów nutowych z XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku,
Przedwojenne czasopisma humanistyczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu –
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rozbudowa komputerowego katalogu zbiorów o opisy bibliograficzne dotyczące czasopism
dawnej Biblioteki Miejskiej i tzw. koncentracji niemieckiej, Upowszechnienie cennych
źródeł do badań poprzez digitalizację unikatowych gazet z Kolekcji Śląsko-Łużyckiej
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (projekt 651/P-DUN/2017).
Warto również nadmienić, iż końcu sierpnia 2017 r. rozstrzygnięto konkurs w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w którym dofinansowanie uzyskał projekt UWr
Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów
Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy, w którym
znaczący udział przypada pracownikom BUWr.
Ponadto, Biblioteka wystąpiła do władz rektorskich o wsparcie finansowe na pilne
przeprowadzenie dezynfekcji tzw. starych milionów, które znajdowały się w piwnicach
budynku przy ul. Szajnochy 7/9. Dzięki uzyskanej dotacji udało się przeprowadzić i
rozstrzygnąć postępowanie przetargowe na wykonanie usługi fumigacji oraz w okresie od
kwietnia do czerwca 2017 r. dokonać zapakowania i przetransportowania do zewnętrznych
komór fumigacyjnych zanieczyszczonych zbiorów, a następnie ich przeniesienia do nowej
lokalizacji przy ul. Joliot-Curie 12.
II. Nowy gmach Biblioteki
Od początku 2017 r. trwały prace związane z doposażaniem nowootwartych w budynku
przy ul. Joliot-Curie 12 - pracowni i agend bibliotecznych, tj. gabinetów pracowniczych w
obrębie

zbiorów specjalnych,

Czytelni

Zbiorów Specjalnych, Informatorium oraz

pomieszczeń Oddziału Informacji Naukowej. Ponadto, w oparciu o dodatkowo przyznane
na ten cel środki finansowe, przy współpracy z Działem Realizacji Inwestycji - rozpoczęto
dostosowywanie systemu zabezpieczeń w nowym budynku do aktualnych potrzeb BUWr.
Prace te objęły m.in. doposażanie w kamery oraz modernizację systemu zabezpieczeń i
systemu alarmowego. Ponadto, zakupiono oprogramowanie do obsługi ruchu kluczy w
nowym gmachu.
Dodatkowo, w końcu roku sprawozdawczego – Biblioteka Uniwersytecka, decyzją władz
rektorskich Uczelni, uzyskała kolejną transzę finansową w wysokości 3. 700 000 PLN na
wyposażanie ostatniego magazynu zbiorów ogólnych w nowym budynku w regały jezdne
(o łącznej długości półek wynoszącej ok. 30 000 mb.) oraz przyszłych czytelń w zwykłe
regały metalowe. Decyzja ta pozwoliła przygotować i ogłosić przetarg na wykonanie i
montaż regałów, którego rozstrzygnięcie planowane jest na marzec 2018 r.
W okresie od stycznia do czerwca 2017 r. trwały też prace porządkowo – likwidacyjne w
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budynku przy ul. Św.Jadwigi ¾ (ostateczne usuwanie starych mebli, wycinanie i
likwidowanie regałów drewnianych, przenoszenie regałów metalowych i kompaktowych do
nowego gmachu), przed jego ostatecznym przekazaniem Wydziałowi Filologicznemu UWr.
Formalne podpisanie protokołów przekazania nastąpiło w dniu 30 czerwca 2017r.
W grudniu 2017 r., po wielokrotnych wcześniejszych próbach, udało się też wreszcie
Bibliotece sfinalizować formalne przekazanie Uczelni

budynku przy ul. Szajnochy 10,

opuszczonego przez BUWr w 2013 r.
III. Finanse
Głównym źródłem finansowania Biblioteki pozostawał budżet Uczelni. W 2017 r.
Biblioteka Uniwersytecka działała w warunkach samodzielności finansowej.
W roku sprawozdawczym Bibliotece została przyznana dotacja MNiSW w wysokości
14 742 300 PLN (w roku 2016 było to odpowiednio 12 542 700 PLN, a w roku 2015 –
13 183 500 PLN), w tym koszt wynagrodzeń osobowych (z pochodnymi) stanowił kwotę
13 001 600 PLN (w roku ubiegłym limit wynagrodzeń wyniósł odpowiednio 12 407 491
PLN). W ten sposób, poza kosztami osobowymi, Bibliotece przydzielono 1 740 700 PLN
(w 2016 r. było to – 135 209 PLN) na pokrycie wszelkich innych kosztów działalności, w
tym na bieżącą obsługę i utrzymanie nowego gmachu BUWr (media, przeglądy
gwarancyjne, ochronę budynku, drobne naprawy itp.) oraz dwóch pozostałych budynków
użytkowanych

przez

Bibliotekę,

a

także

budynku

przy

ul.

Szajnochy

10

–

przygotowywanego do sprzedaży i przejętego przez Uczelnię dopiero w grudniu 2017 r.
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 2017 r. wyniosła 587 705
PLN (w 2016 r. było to 529 186 PLN).
IV. Organizacja i kadry
Struktura wykształcenia kadry wykazuje, że 152 osoby (czyli 76,38 % wszystkich
zatrudnionych) ma ukończone studia wyższe (11 osób posiada stopień doktora), 6 osób
(3,02% zatrudnionych) – szkoły policealne, 36 osób (czyli 18,09 %), posiada wykształcenie
średnie oraz 4 osoby (czyli 2,01%) – zasadnicze zawodowe, a 1 osoba - wykształcenie
podstawowe. Wśród wszystkich zatrudnionych: 156 osób to pracownicy służby
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bibliotecznej (w tym 7 bibliotekarzy dyplomowanych), 33 osoby - pracownicy inżynieryjnotechniczni, 10 - pracownicy administracyjni.
Fluktuacja kadr objęła łącznie 13 osób (odeszło z pracy 13 osób i przyjęto – 12. Jedna
osoba przyjęta do pracy na zastępstwo odeszła, ponieważ wróciła osoba, do której etat był
przypisany). W sumie, na koniec roku 2017 – w Bibliotece było zatrudnionych 199 osób.
Absencja chorobowa w BUWr w roku 2017 wyniosła 4 866 dni. Wskaźnik absencji (przy
48 817 dniach roboczych) wyniósł 9,97 %. W roku 2016 absencja chorobowa wynosiła 4
470 dni (nominalny czas pracy 49 140 dni), co dało wskaźnik na poziomie 9,09 %.
Średnie pensje pracowników Biblioteki UWr
na koniec 2017 r.

Pracownicy administracyjni
Pracownicy biblioteczni
Bibliotekarze dyplomowani
Pracownicy inż.-techniczni
Łącznie

w

roku

3 017 PLN + premia
2 646 PLN + premia
4 237 PLN
2 767 PLN + premia

sprawozdawczym

awans

uzyskało

17

pracowników

Biblioteki

Uniwersyteckiej, w tym: na stanowisko kustosza – 5 osób, na starszego bibliotekarza – 10
osób, na bibliotekarza - 2 osoby. Zgodnie z aktualnym zakresem obowiązków
przeniesiono ze stanowisk bibliotecznych na stanowiska inżynieryjno-techniczne 3 osoby z
Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych.
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 7 pracowników
Biblioteki.
Nagrody Rektora UWr z okazji Święta Uniwersytetu przyznano i wręczono 136
pracownikom, w tym 6 osobom w grupie nauczycieli akademickich (bibliotekarze
dyplomowani) oraz 130 pracownikom, należącym do grupy nienauczycieli.
Pożegnania. W roku 2017 pożegnaliśmy Wojciecha Decowskiego - pracownika Oddziału
Rękopisów, a także emerytowanych pracowników BU: Edwarda Pomarańskiego - pioniera
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu oraz Władysławę Poraj-Różańską - kustosza w
Bibliotece Uniwersyteckiej w latach 1948-1977.
V. Obsługa administracyjno - gospodarcza
W roku 2017 wysłano przesyłki pocztowe (monity o zwrot książek, wysyłka wydawnictw
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w ramach wymiany krajowej i zagranicznej oraz wypożyczenia międzybiblioteczne) na
łączną kwotę 36 631 PLN (w roku ubiegłym kwota ta wyniosła 31 790, PLN).
Z prac konserwatorsko - remontowych przeprowadzonych w roku sprawozdawczym
należy wymienić malowanie holu wejściowego oraz głównego w budynku BU przy ul. K.
Szajnochy 7/9, malowanie pomieszczenia szatni, wymianę progów przy drzwiach,
wymianę parapetów nad grzejnikami CO w holu głównym, wymianę parapetu okiennego w
Informacji katalogowej oraz założenie siatki chroniącej przed gołębiami nad wewnętrznym
dziedzińcem, który wcześniej został oczyszczony. Prace te były finansowane przez
administrację centralną UWr. Siatkami ochronnymi przed gołębiami zostały również
zabezpieczone fragmenty nowego budynku przy ul. F. Joliot-Curie 12.
W połowie czerwca 2017 r. zakończono kolejny etap renowacji elewacji budynku na
Wyspie Piaskowej od strony południowej wraz z wymianą stolarki okiennej i renowacją
stolarki drzwiowej. Opuszczany przez Bibliotekę budynek został w dniu 30 czerwca 2017
r. formalnie przekazany Wydziałowi Filologicznemu UWr.
W grudniu 2017 r. przekazano również formalnie administracji centralnej UWr budynek
Biblioteki przy ul. K. Szajnochy 10, który choć opuszczony przez BUWr w 2013 roku - do
2017 roku wciąż był zarządzany i utrzymywany przez Bibliotekę.
W roku sprawozdawczym wydatkowano także dodatkowe środki finansowe na
uzupełnienie roślin zielonych na klombach przy nowym budynku BU oraz zabezpieczenie
ziemi folią ogrodniczą i warstwą kamienia.
VI. Gromadzenie zbiorów.
W roku sprawozdawczym w bazie Gromadzenie zarejestrowano 39 291 wol. wydawnictw
zwartych (w 2016 r. – 44 278 wol.), 608 tytułów wydawnictw ciągłych (w 2016 r. – 542
tytuły) z różnych źródeł wpływu: egzemplarza obowiązkowego, kupna, darów, wymiany.
Po przeprowadzonej selekcji wydawnictw z egzemplarza obowiązkowego, darów,
wymiany przyjęto do BUWr i przekazano do opracowania 28 407 wol. (do zbiorów
ogólnych i specjalnych) - w r. 2016 – 25 087 wol.
Wprowadzono do ksiąg inwentarzowych BU i przekazano do Oddziału Przechowywania
Zbiorów oraz do oddziałów zbiorów specjalnych w sumie 3 237 tytułów wydawnictw
ciągłych (6 390 wol.), w tym 385 nowych tytułów czasopism wpływających do zbiorów. W
ramach prac retrokonwersji - przekatalogowywano z katalogu kartkowego do katalogu
online 85 tytułów wydawnictw ciągłych w 1 571 wol. oraz 85 tytułów zbiorów
zabezpieczonych w 1 186 wol.
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Stan bazy Gromadzenie EO wydawnictw ciągłych na dzień 31.12.2017 r. wynosi – 9 147
tytułów (139 769 numerów) wydawnictw ciągłych.
Do bibliotek pozostałych jednostek organizacyjnych UWr przekazano 1 072 wol. książek
(w 2016 r. – 2 787 wol.) i 153 tytuły czasopism. Do innych bibliotek wrocławskich
przekazano łącznie 208 tytułów wydawnictw ciągłych.
Łączny wpływ zbiorów do wszystkich bibliotek w Uniwersytecie Wrocławskim wyniósł
64 812 wol./jedn.; o 20 254 wol./jedn. więcej niż w roku poprzednim. Do 35 bibliotek
specjalistycznych przyjęto razem 25 521 jedn./wol.; o 5 666 wol. więcej niż w roku
poprzednim. We wszystkich bibliotekach Uniwersytetu księgozbiory na koniec 2017 r.
obejmowały łącznie 4 259 520 wol./jedn., w tym 2 588 753 wol./jedn. - w Bibliotece
Uniwersyteckiej i 1 670 167 wol./jedn. w bibliotekach specjalistycznych.
Wydatki ogółem na zakup księgozbiorów (wydawnictwa zwarte i ciągłe) w 2017 r.
wyniosły 1 580 456 PLN (w 2016 r. odpowiednio - 1 448 223 PLN). Zauważalna jest
tendencja wzrostowa wydatkowanych środków na zakupy zbiorów. Jak co roku
zdecydowana większość (1 232 627 PLN) ogólnych wydatków na księgozbiory została
przeznaczona na potrzeby 35 bibliotek specjalistycznych (średnio 35 217 PLN na potrzeby
jednej biblioteki). W BU z budżetu na zakup zbiorów wydatkowano 347 829 PLN, w tym na
zakup wydawnictw ciągłych – 37 643 PLN (w 2016 r. – 285 160 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, w roku 2016 kwota ta wyniosła – 415 881,38
PLN. Natomiast w 2017 roku na ten cel przeznaczono 322 486, 62 PLN.
W roku sprawozdawczym z egzemplarza obowiązkowego do Biblioteki Uniwersyteckiej
wpłynęło 28 409 wol. wydawnictw zwartych i

2 345 tytułów wydawnictw ciągłych. W

ramach kupna wydawnictw krajowych i zagranicznych (zwartych i ciągłych) zakupiono w
sumie 4 548 wol. wydawnictw (spadek o 71 wol./jedn). Mimo niskiego budżetu Biblioteki, w
roku sprawozdawczym odnotowano minimalny spadek zakupów w porównaniu do roku
2016. W obrębie wymiany zagranicznej utrzymał się, korzystny w ujęciu wartościowym,
bilans w stosunku dla lat ubiegłych. Wartość materiałów otrzymanych (556 wol.
wydawnictw zwartych + 106 tytułów wydawnictw ciagłych) wyceniona została na
118 226,05 PLN (w 2016 roku – 126 510 PLN), natomiast wartość materiałów wysłanych
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(2 060 wol. wydawnictw zwartych i ciągłych) na kwotę 45 982,31 PLN (w 2016 r. – 1 883
wol. na kwotę 44 038,33 PLN). W ramach wymiany zagranicznej prowadzonej przez
Bibliotekę Uniwersytecką do bibliotek specjalistycznych przekazano 76 wol. książek na
kwotę 18 604 PLN oraz 50 tytułów czasopism o wartości 22 448 PLN.
W ramach kupna antykwarycznego, w minionym roku, zakupiono do Odziału Zbiorów
Graficznych 2 obiekty:
- Grafika Marii Teresy Portugalskiej wraz z ramką secesyjną - zakup od osoby prywatnej,
- Fotografia hr. Friedricha Gottharda von Schaffgotscha – zakup poprzez antykwariat.
Zakupy antykwaryczne wyniosły 450 PLN.
Gospodarka wydawnictwami zbędnymi i dubletami – z egzemplarza obowiązkowego
wpłynęło do sekcji dubletów i wydawnictw zbędnych 9 621 wol./jedn. (publikacje
niezgodne z profilem gromadzenia zbiorów bibliotek UWr). Z OZM przyjęto 3 048 jed.
dubletów, które zostały przekazane w postaci daru BUWr do Centrum Kultury w
Sannikach. Poza sieć bibliotek specjalistycznych rozprowadzono 11 223 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 15 dzieł w 3 wol. Stan zbiorów Oddziału Starych Druków wynosi obecnie
317 700 dzieł w 229 350 wol. Do księgozbioru podręcznego włączono 41 wol.
W Oddziale Rękopisów w 2017 r. zbiór powiększył się o 10 jednostek. 4 z nich powstały
po przeniesieniu z archiwum Oddziału do zbioru akcesji spuścizny po Mieczysławie
Walterze. Pozostałe nabytki pochądzą z darów oraz ze zbiorów zabezpieczonych.
Stan zbiorów na dzień 31.12.2017 r.: 12 649 jedn. rkp.
W Oddziale Zbiorów Graficznych do inwentaryzacji przyjęto 1159 jedn. (głównie
fotografie). Stan zbiorów graficznych wynosi 67 962 jednostek (w tym 11 828 jedn.
nieopracowanych wpisanych do inwentarza zbiorów zabezpieczonych). Najliczniejsza
grupa nabytków to ok. 450 fotografii znajdujących się w zbiorach bibliotecznych od lat 60.
– 80. XX w. i przechowywanych w różnych oddziałach. Ich akcesja jest wynikiem prac
porządkowych związanych z przeprowadzką do nowego budynku. Szczególnie cenne są
pamiątkowe i jubileuszowe albumy dotyczące życia społecznego i politycznego oraz
przemysłu na Śląsku. Drugą ważną grupą jest dar 470 fotografii z archiwum rodzinnego
Wiesława Konecznego (byłego pracownika Oddziału Rękopisów BUWr). W wyniku
porządkowania materiałów bibliotecznych do OZG trafiły m.in. płyty chemigraficzne
ekslibrisów Jana Ryszarda Kłossowicza. Do księgozbioru specjalistycznego przyjęto 349
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wol. wydawnictw zwartych i 46 wol. wydawnictw ciągłych.
W Oddziale Zbiorów Muzycznych zinwentaryzowano 772
rękopisy

muzyczne.

Stan

zbiorów

wynosi

47 987

wol. nut nowych oraz 2

wol./jedn.

Do

księgozbioru

specjalistycznego przyjęto 343 wol. wydawnictw zwartych i 99 roczników czasopism dla 59
tytułów (w tym 4 tytuły nowe).
W Oddziale Zbiorów Kartograficznych przyjęto do zbiorów 622 egz. map i atlasów. Stan
zbiorów

specjalnych

Oddziału

wynosi

17

977

wol./jedn.,

w

tym

543

jedn.

nieopracowanych.
Do księgozbioru Czytelni Zbiorów Specjalnych przyjęto 48 wol. i 2 CD/DVD (kolekcja
bibliologiczna

tworząca

zaplecze

czytelni).

Stan

księgozbioru

Czytelni

Zbiorów

Specjalnych w dniu 31 grudnia 2017 r. wyniósł 2 291 wol. wydawnictw zwartych, 14
CD/DVD i 5 dzieł w postaci mikroform. Depozyt z Oddziału Zbiorów Graficznych wynosi
370 wol., a depozyt Oddziału Zbiorów Muzycznych – 103 wol. Łącznie Czytelnia Zbiorów
Specjalnych

dysponuje

księgozbiorem

podręcznym

liczącym

2 764

wol.

Zbiór

bibliologicznych dokumentów życia społecznego 2 036 jednostek w 2017 r. został
przekazany do Oddziału Gromadzenia Zbiorów.
Kolekcja śląsko-łużycka powiększyła się o 1 085 wol. wyd. zwartych, 621 wol.
czasopism, 478 zwojów mikrofilmów i 19 CD/DVD. Stan zbiorów KSL na koniec 2017 r.
wynosi 55 320 wol.

wydawnictw zwartych, 67 542 wol. czasopism, 9.401 wol.

„Wratislavianów” (zbiór zamknięty), 30 122 zwojów mikrofilmów oraz 325 CD/DVD.
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 i ciągłych prowadzone było
wyłącznie w systemie komputerowym VIRTUA, metodą współkatalogowania w ramach
Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT. Dotyczyło to zarówno zbiorów
nowych, jak i zbiorów starych, tzw. zabezpieczonych.
W przypadku zbiorów nowych, skierowanych do zbiorów ogólnych, do opracowania
przyjęto 27 006 wol. książek oraz 96 dokumentów nieksiążkowych (w 2016 r. - 25 260 wol.
książek i 43 dokumenty nieksiążkowe). Największym źródłem wpływu był egzemplarz
obowiązkowy. W sumie opracowano wydawnictw zwartych 28 025 wol. oraz 96
dokumentów

nieksiążkowych,

w

tym

w

opracowaniu

centralnym

dla

bibliotek
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specjalistycznych 4 361 wol. (3 385 wol. w 2016 r. i 6 dokumentów nieksiążkowych) oraz 6
390 wol. (w 2016 r. - 5 714) czasopism. W inwentarzach elektronicznych zarejestrowano
24 245 wol., 25 poszytów i 269 dokumentów towarzyszących oraz 6 390 wol. czasopism.
W roku sprawozdawczym wprowadzono do bazy 5 436 rekordów bibliograficznych, a
skopiowano w sumie 15 048 rekordów (w 2016 r. – wprowadzono 5 342 rek., a
skopiowano 14 651 rek.). W katalogu NUKAT w sumie zarejestrowano 4 039 rek.
formalnych KHW, wprowadzonych przez BUWr, w tym dla bibliotek specjalistycznych
wprowadzono 1 204 hasła, a dla BU – 2 835 (w 2016 r. wprowadzono w sumie 3 583
hasła, w tym dla BU – 2 170, a dla bibl. specjalistycznych – 1 413 haseł). Zmodyfikowano
283 rekordy bibliograficzne (w 2016 – 215) i usunięto z bazy w wyniku melioracji 154
rekordy egzemplarza.

Dla wydawnictw ciągłych do bazy NUKAT

wprowadzono 167

rekordów bibliograficznych, 147 rekordów dla monografii oraz 537 rekordów KHW
(autorskich, przedmiotowych i serii). Do bazy lokalnej skopiowano 247 rek. bibliogr. dla
wydawnictw ciągłych i 307 rekordów dla monografii, do których utworzono - 391 rek.
zasobu i 541 rek. egz. dla monografii. Na koniec 2017 r. w katalogu komputerowym BUWr
znajdowało się 10 950 rek. bibliograficznych dla wydawnictw ciągłych, w ilości 13 141
rekordów zasobu. W wyniku prac nad komputerowym opracowaniem zbiorów do bazy
NUKAT wprowadzono 52 388 rekordów 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 2017 przedstawia się następująco:
Rekordy

Przybyło

Razem

w 2016

w 2017

Bibliograficzne

37 317

35 416

589 968

KHW

56 562

52 388

941 059

602

16 689

Zasobu

596

Egzemplarza w tym:

55 068, w tym:

55 171, w tym:

1 098 620, w tym:

Biblioteka Główna

26 741

28 479

591 568

Biblioteki specjalistyczne

28 327

26 692

507 052

Użytkowników

1 231

1 184

77 940⃰

Program Kallisto

104

93

10 286

⃰ W tym 33 900 kont uprawniających do wypożyczania i 44 040 kont do korzystania ze zbiorów na miejscu.

W 2017 r. zmodyfikowano 1 238 rekordów bibliograficznych już istniejących w bazie
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NUKAT (w 2016 roku zmodyfikowano 1 555 rekordów).
Oprócz centralnego opracowania dla 23 bibliotek specjalistycznych prowadzonego w
Bibliotece Uniwersyteckiej, wyraźnie uwidoczniają się efekty prac niektórych bibliotek,
zwłaszcza w zakresie tworzenia rekordów egzemplarza (22 880 rekordów). W 2017 r.
utworzono razem 28 272 rekordy egzemplarza w Oddziale Wydawnictw Zwartych, w tym:
odpowiednio dla zbiorów Biblioteki Głównej – 24 446, a dla bibliotek specjalistycznych –
3 826. W Oddziale Wydawnictw Ciągłych utworzono 541 rekordów egzemplarza dla
monografii.
Przy opracowaniu przedmiotowym książek i dokumentów elektronicznych utworzono i
wprowadzono do bazy NUKAT 170 nowych haseł wzorcowych KABA oraz utworzono 2
860

haseł

przedmiotowych

rozwiniętych

w

języku

KABA

(RHP).

Opracowano

przedmiotowo 5 614 rekordów. Wszystkie rekordy własne jak i przejęte weryfikowane były
pod względem poprawności opracowania przedmiotowego.
W przypadku wydawnictw ciągłych do bazy NUKAT podpięto 672 rozwinięte hasła
przedmiotowe do 156 rekordów bibliograficznych ciągłych i 505 haseł przedmiotowych do
236 rekordów bibliograficznych zwartych (monografii).
W Katalogu NUKAT zarejestrowane jest 150 483 rekordy bibliograficzne wydawnictw
zwartych autorstwa bibliotekarzy BUWr i bibliotek specjalistycznych oraz 3 830 rekordów
bibliograficznych wydawnictw ciągłych (stan na dz. 31.12.2017 r.)
Książki przeznaczone do Wolnego Dostępu w nowej bibliotece są dodatkowo
klasyfikowane wg Klasyfikacji Biblioteki Kongresu (KBK). W roku sprawozdawczym
sklasyfikowano 10 937 jedn., a oklejono etykietami KBK 11 662 wol. (w 2016 r.
sklasyfikowano 10 693 jedn., a oklejono 11 047 wol.). Przygotowano technicznie do
ustawienia w obszarze Wolnego Dostępu dodatkowo 24 328 wol. książek (w ramach prac
związanych z retrokonwersją).
Dla oddziałów zbiorów specjalnych materiały biblioteczne uzupełniające księgozbiory
specjalistyczne i księgozbiory podręczne opracowywane są w oddziałach BUWr przy ul. F.
Joliot-Curie 12. 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.
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Sporządzono 354 opisy (w 2016 r.: 357) ze zbioru Akcesji, a dokładnie z biblioteki
Górnołużyckiego Towarzystwa

Naukowego oraz biblioteki kościoła Piotra i Pawła w

Legnicy. Komputerowy inwentarz rękopisów na koniec 2017 r. liczył 6 812 rekordów.
Prace wykonywane są na nowym fomularzu inwentarzowym, który wymaga jeszcze
dopracowania przez informatyków. Prace porządkowe w zbiorze tzw. rozsypów (582 poz.
inwentarza rozsypów) zaowocowały scaleniem dwóch rękopisów. Przygotowano do
opracowania inwentarzowego kolekcję Steinwehra. W tym celu sporządzono skany z
drukowanego katalogu rękopisów tej kolekcji z 1887 r. i sporządzono z wydruku roboczą
kartotekę. Wykonano również skany z mikrofilmu kodeksu IV F 277a wol. 1. Jest to
rękopiśmienny katalog kodeksów tej kolekcji. Zidentyfikowano większość pozycji (100 ze
117) z

sygnaturami BU (zachowanymi i niezachowanymi). Sporządzono wykaz

zawierający różne sygnatury: dawne frankfurckie, BU oraz numery akcesji BUWr.
Do Biblioteki Cyfrowej UWr wykonano 121 opisów (w 2016 r.: 83 opisy) w formacie Dublin
Core. Systematycznie przeglądano listę publikacji planowanych do digitalizacji. Z
Inwentarza

Zbiorów

Zdigitalizowanych

wybrano

143

sygnatury

zdigitalizowanych

rękopisów oczekujących na publikację w BC.
W Oddziale Starych Druków do inwentarza komputerowego wpisano 4 744 dzieł (w 2016
r.: 1 371). Na koniec 2017 r. inwentarz obejmuje 249 411 pozycji. Do katalogu NUKAT
wprowadzono 1 116 rekordów bibliograficznych (w 2016 r.: 939), dla których utworzono
950 rekordów KHW; 479 rekordów poddano modyfikacji. W bazie lokalnej utworzono
1 399 rekordy egzemplarza. Sporadycznie, w miarę znajdowania nowego materiału,
uzupełniano bazy lokalne OSD, dotyczące druków śląskich (KATALOG, SILESIA, KHW
dla Silesii). Baza Katalog mikrofilmów na koniec 2017 r. liczyła 29 605 rekordów.
Przeprowadzano liczne konsultacje z innymi bibliotekami naukowymi opracowującymi
stare druki, w celu porównywania egzemplarzy.
Do Biblioteki Cyfrowej UWr sporządzono 131 opisów bibliograficznych (w 2016 r.: 82).
152 rekordy zmodyfikowano (scalanie istniejących opisów, tworzenie struktury klocków).
W Oddziale Zbiorów Graficznych ewidencją inwentarzową objęto 183 jednostki (w 2016
r.:114 jednostek). Nie udało się zakończyć prac nad ostateczną modyfikacją aplikacji
inwentarzowo-katalogowej (IZG). Do przygotowania pozostały funkcje: poszerzenie
możliwości wpisywania informacji do Słownika proweniencji oraz słowników osób i
instytucji (autorzy, współautorzy, właściciele ekslibrisów, wydawcy itd.) oraz możliwość
tworzenia hierarchii Słownika motywów i kategorii wizerunków. Kontynuowano prace nad
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digitalizowanym

kartkowym

katalogiem

fotografów

i

zakładów

fotograficznych

–

opracowano 323 noty biograficzne.
Do katalogu topograficznego księgozbioru specjalistycznego włączono 616 kart.
W Oddziale Zbiorów Muzycznych do inwentarzy wpisano 895 dzieł w 772 wol. (w 2016
r.: 1 473 dzieł w 1 183 wol.) Do katalogu komputerowego BUWr wprowadzono rekordy
bibliograficzne, rekordy egzemplarza i rekordy KHW dla 929 druków muzycznych, (w 2016
r.: 1 511), w tym 300 w ramach projektu DUN. W połączeniu z rekordami wprowadzonymi
w poprzednich latach daje to ogólną sumę 9 017 opisów. Opracowanie rękopisów
muzycznych, których opisy wprowadzane są do międzynarodowej bazy rękopisów
muzycznych RISM prowadzi się w programie Kallisto. Opracowywano rękopis zawierający
93 utwory. Na koniec roku 2017 całkowita liczba rekordów rękopisów muzycznych z
Biblioteki Uniwersyteckiej wprowadzonych do bazy RISM w programie Kallisto wynosiła
10 286. Katalogi i kartoteki podręczne Oddziału uzupełniono o 829 kart katalogowych (w
2016 r.: 547 kart). Do Biblioteki Cyfrowej UWr sporządzono 16 opisów muzykaliów.
W Oddziale Zbiorów Kartograficznych zinwentaryzowano 622 egzemplarzy map i
atlasów, w tym 348 nowych jednostek inwentarzowych. Stan inwentarza na koniec 2017 r.
wynosi 15 890 jednostek. Do katalogu komputerowego wprowadzono 440 rekordów
bibliograficznych (w 2016 r.: 238) oraz utworzono 626 rekordów egzemplarza, 527
rekordów

bibliograficznych

inwentarzowej

(GAIKK

-

opracowano

przedmiotowo.

Georeferencyjna

Aplikacja

Do

bazy

katalogowo-

Inwentarzowo-Katalogowa

Kartografików) wprowadzono 651 rekordów (w 2016 r.: 952). Stan bazy na dzień
31.12.2017 r. wyniósł 22 887 rekordów, w tym 14 189 rekordów w lokalizacji BUWr. Do
Biblioteki Cyfrowej UWr sporządzono 14 opisów map.
Opracowanie zbiorów specjalnych z kolekcji śląsko-łużyckiej dotyczy dwóch zespołów:
dokumentów

życia

opracowywania

społecznego

bibliograficznego

(DŻS)

oraz

zbioru

Wratislaviana.

dokumentów

życia

społecznego

W

zakresie

do

katalogu

komputerowego BUWr wprowadzono 501 rekordów bibliograficznych (w 2016 r.: 621), w
których opisano 546 jednostek. Utworzono 880 (1 136) rekordów haseł wzorcowych.
Zmodyfikowano 537 rekordów bibliograficznych dla dokumentów życia społecznego
wprowadzonych wcześniej do bazy. Przedmiotem opracowania były przede wszystkim
judaika

oraz

druki

plebiscytowe.

Rozpoczęto

prace

nad

wiązaniem

obrazów

zdigitalizowanych dokumentów z opisami bibliograficznymi w bazie BUWr. Dotyczy to
dokumentów przekazywanych do Pracowni Reprografii i Digitalizacji, które były wcześniej
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digitalizowane na zlecenie użytkowników. W 2017 r. wprowadzono 62 wpisy do inwentarza
IZZ, z tego dla 11 zdigitalizowanych dokumentów przygotowano linki, wprowadzono
odpowiednie dane do rekordów bibliograficznych. Są dostępne m.in. poprzez zakładkę:
"Zbiory specjalne – Wersje elektroniczne zob. Image Viewer".
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.
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 71 kart nowych i 14 dopisów. W
związku ze zmianami w księgozbiorze podręcznym Czytelni z katalogów czytelnianych
wycofano 42 karty.
VIII. Udostępnianie
W 2017 r. udostępnianie zbiorów ogólnych nadal rozdzielone było na dwie lokalizacje: w
budynku Biblioteki przy ul. K. Szajnochy 7/9 działają: Czytelnia Główna, Wypożyczalnia
Miejscowa i Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, a w nowym budynku Biblioteki przy ul. F.
Joliot-Curie 12 udostępnia się bieżące wydawnictwa ciągłe oraz archiwalne w Czytelni
Czasopism Bieżących (i Archiwalnych) oraz kolekcję śląsko-łużycką w Czytelni Śląskiej. W
grudniu

2017

roku,

dzięki

przyznanym

przez Uczelnię

funduszom,

rozpoczęto

przygotowania przetargu na wyposażenie m.in. przyszłej Czytelni Głównej, Czytelni
Śląskiej oraz wypożyczalni miejscowej - w regały metalowe. Termin montażu przewidziany
jest na jesień 2018 roku.
Czytelnia Główna:
W roku sprawozdawczym z usług czytelni skorzystało 14 282 użytkowników (o 2 328 mniej
użytkowników niż w 2016 r.). wśród nich, tradycyjnie najliczniejszą grupę stanowili
studenci UWr (8 534 – 59, 7%) i studenci innych uczelni Wrocławia (3 145 – 22,1 %).
Udostępniono 28 193 wol./jed. (o 8 063 wol. mniej niż w roku 2016) wydawnictw zwartych.
Na tę liczbę składają się: materiały biblioteczne udostępnione z magazynów Biblioteki
(13 347 wol./jed.), z księgozbioru podręcznego czytelni (14 114 wol./jed.), z innych żródeł:
np. sprowadzone drogą wypożyczenia międzybibliotecznego (732 wol./jed/).
W Czytelni Głównej udzielono ok. 1 621 informacji bibliotecznych, dotyczących zasad
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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 10 123
wol. oraz 127 płyt CD. Do zbioru przyjęto łącznie 270 dzieł nowości w 274 wol. Na
zasadzie protokołu zmiany skierowania nie przyjęto do Czytelni w roku sprawozdawczym
żadnego dzieła. W ciągu roku sprawozdawczego kontynuowano także prace selekcyjne
księgozbioru lektoryjnego. Wycofano do Oddziału Przechowywania Zbiorów 347 dzieł w
446 wol. wydawnictw zdezaktualizowanych lub niewykorzystywanych przez użytkowników.
Wpływające do księgozbioru nowości zostały opracowane rzeczowo i technicznie.
Technicznie opracowano 295 wol., zmodyfikowano 510 rekordów egzemplarza pod
względem aktualizacji sygnatury lokalnej przechowywania. Z księgozbioru podręcznego
skierowano do opracowania komputerowego 190 wol. wydawnictw zwartych, a do oprawy/
naprawy introligatorskiej wysłano 42 woluminy.
Inne prace wykonywane w Czytelni obejmowały obsługę wypożyczeń służbowych, ich
ewidencję i bieżącą kontrolę, obsługę finansową wpływów za usługi kserowania
samoobsługowego.
Czytelnia Czasopism Bieżących (i Archiwalnych):
W Czytelni zarejestrowano 2 965 użytkowników (o 863 mniej niż w 2016 r.), którym
udostępniono 13 296 wol./jedn. materiałów bibliotecznych (o 8 818 wol./jedn. więcej niż w
2016 roku). Na liczbę tę składają się: wydawnictwa ciągłe i zwarte (tzw. stare miliony cimelia) ze zbiorów magazynowych w liczbie 7 370 wol./jedn. oraz czasopisma bieżące 5
926 wol./jedn/).Użytkownicy skorzystali również ze 102 jednostek mikroform na
stanowiskach z czytnikami mikrofilmów. Udzielono ok. 437 informacji bibliotecznych.
Użytkownicy mieli bezpośredni dostęp do wszystkich czasopism bieżących wpływających
do BU, tj. do około 1 630 tytułów, a także do księgozbioru podręcznego Czytelni. W roku
sprawozdawczym księgozbiór podręczny został zasilony o ok. 14 448 wol./jedn. oraz 101
dodatków czasopism i gazet.
Oprócz prac związanych z obsługą użytkowników pracownicy Czytelni prowadzili też
obsługę wypożyczeń służbowych dla innych pracowników BU.
Czytelnia Śląska:
W roku sprawozdawczym Czytelnię odwiedziło 3 311 użytkowników (o 788 użytkowników
mniej niż w 2016 r.), wśród których było 990 studentów UWr (29,9%) oraz 1 019
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pracowników naukowych UWr (30, 8 %). Łącznie udostępniono 20 756 wol./jedn., w tym:
ze zbiorów magazynowych 14 956 wol/jedn., z księgozbioru podręcznego Czytelni 5 222
wol/jedn.

Wśród

materiałów

bibliotecznych

udostępnionych

w

Czytelni

w

roku

sprawozdawczym znalazły się również mikroformy (udostępniono 3 654 jedn.), dokumenty
elektroniczne (1 002 jedn.) oraz DŻS-y (56 jedn.). Pracownicy Czytelni udzielili ok. 1 276
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 913 dzieł/tytułów w 2 945 wol./jedn. W roku
sprawozdawczym do księgozbioru skierowano łącznie 106 dzieł nowości w 112 wol./jedn.
(tj. wydawnictwa zwarte, ciągłe oraz dokumenty elektroniczne). Dokonano także selekcji
zbioru podręcznego i wycofano do Oddziału Przechowywania Zbiorów 11 dzieł w 11
wol./jedn. Nowości, które zasiliły księgozbiór Czytelni Śląskiej zostały opracowane
rzeczowo i technicznie (538 wol./jedn.). Dokonano również modyfikacji 183 rekordów
egzemplarza, pod względem lokalnej sygnatury przechowywania dla tych materiałów. Do
oprawy/konserwacji skierowano 99 wol. materiałów z księgozbioru podręcznego.
W roku sprawozdawczym skierowano do opracowania komputerowego 552 wol. Była to
ostatnia partia materiałów z księgozbioru podręcznego Czytelni Śląskiej. Wraz z końcem
roku 2017 zakończyło się komputerowe opracowanie tego księgozbioru.
Przeprowadzono również prace w zakresie skontrum porządkowego księgozbioru
podręcznego Czytelni – braków nie stwierdzono. Kontrolowano ewidencję i kartortekę
wypożyczeń służbowych Kolekcji w całym roku akademickim 2016/17 – nie stwierdzono
braków ani niezgodności. W Czytelni, w roku sprawozdawczym, realizowano także
wypożyczenia służbowe (wypożyczono 708 dzieł w 1 664 wol.) i zamówienia do
Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
Wypożyczalnia Miejscowa:
W roku sprawozdawczym wypożyczono łącznie 111 255 wol. (mniej o 12 090 wol. niż w
roku ubiegłym), w tym studentom Uniwersytetu Wr. – 76 043 wol., czyli 68,35% z łącznej
liczby wypożyczonych materiałów, a pracownikom Uniwersytetu -

15 294 wol., czyli

13,74%. Wśród książek wypożyczonych – 99,36 % (w 2016 r. – 97,01 %) stanowiły książki
znajdujące się w bazie komputerowej. Zamówienia komputerowe wyniosły 90 537 i
stanowiły 99,04% ogólnej liczby złożonych rewersów. Niewątpliwie dzięki komputeryzacji
procesu wypożyczania i elektronicznej informacji o dostępnych zbiorach można
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odnotować niski poziom zamówień niezrealizowanych (0,63% z ogólnej liczby 90 537
rewersów złożonych do realizacji; w 2016 r. było to 0,77% ogólnej liczby 96 764
rewersów).
W udostępnianiu zbiorów w 2017 r. daje się zauważyć tendencję spadkową, co można
tłumaczyć coraz większym dostępem do publikacji online, zwłaszcza OA i na licen. CC.
W roku sprawozdawczym do wszystkich grup użytkowników wysłano 666 monitów
wzywających

do

zwrotu

przetrzymywanych

książek.

Dzięki

systematycznemu,

corocznemu monitowaniu użytkowników utrzymuje się wysoki wskaźnik oddawanych
wydawnictw - w 2017 r. oddano do wypożyczalni ok. 88 974 wol. (w 2016 r. dokonano
zwrotu ok. 88 632 wol.).
Uprawnienia do wypożyczania książek uzyskało 1 184 (w 2016 r. – 1 231)
użytkowników, dokonano również prolongaty 14 288 kont bibliotecznych. W sumie 15 472
(w 2016 r.– 12 971) osób wpisanych do bazy elektronicznej uzyskało prawo do
wypożyczania książek w roku akademickim 2016/2017, w tym 9 664 (czyli 62,46 %)
studentów UWr (w 2016 r. – 7 501). Ogółem, na koniec roku 2017, baza komputerowa
zawierała 79 893 aktywnych rekordów użytkownika, w tym 33 900 kont uprawniających do
wypożyczania materiałów bibliotecznych i 44 040 kont uprawniających do korzystania z
materiałów bibliotecznych na miejscu, pozostałe - to konta nieaktywne.
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna:
W 2017 r. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna otrzymała łącznie 1 629 zamównień, w tym
nadesłanych z bibliotek krajowych 1 555, a z bibliotek zagranicznych - 74. Łącznie
zrealizowano wysyłkę 1 407 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 106 złożonych rewersów.
Użytkownicy Biblioteki Uniwersyteckiej złożylli w roku sprawozdawczym łącznie 371
zamówień do bibliotek zewnętrznych, w tym: 313 do bibliotek krajowych i 58 zamówienia
do bibliotek zagranicznych. Drogą wypożyczania międzybibliotecznego sprowadzono dla
użytkowników Biblioteki łącznie 356 wol. materiałów bibliotecznych: 292 z bibliotek
krajowych i 64 z bibliotek zagranicznych. Nie zrealizowano 74 zamówień (po ich
weryfikacji stwierdzono: dostępne w BU, w bibliotekach wrocławskich lub w Internecie).
Rok 2017 był kolejnym, w którym nie zakupiono voucherów w centrum IFLA w Hadze,
służących do opłacania należności za wypożyczone materiały biblioteczne z bibliotek
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zagranicznych. Pulę posiadanych przez BUWr voucherów powiększają wpływy, które
Biblioteka otrzymuje za wypożyczanie własnych materiałów bibliotecznych.
Udostępnianie zbiorów specjalnych odbywało się od 13 stycznia 2017 r. wyłącznie w
Czytelni Zbiorów Specjalnych. W Czytelni Zbiorów Specjalnych zarejestrowano 1 151
użytkowników (w 2016 r. – 886). Najliczniejszą grupę wśród użytkowników (632 osoby)
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 5 684 wol. (w
2016 r.: 7 598 wol.), z tego: 1 104 wol. ze zbiorów własnych Czytelni, 1 156 wol. z
Oddziału Zbiorów Graficznych, 690 wol. z Oddziału Zbiorów Muzycznych, 1 568 wol. z
Oddziału Rękopisów, 1 209 wol. z Oddziału Starych Druków oraz 62 wol. z Oddziału
Zbiorów Kartograficznych (w tym łącznie udostępniono 3 795 wol. (w 2016 r.: 6 391 wol.)
zbiorów specjalnych, pozostałe to zbiory specjalistyczne oddziałów i księgozbiory
podręczne). W ogólnej liczbie wszystkich zbiorów udostępnionych w Czytelni - zbiory
specjalne stanowią 66 %. Najwięcej materiałów użyczono ze zbiorów Oddziału Rękopisów
i Oddziału Starych Druków.
Praktyka prezentowania zbiorów specjalnych w oddziałach przy udzielaniu konsultacji lub
gościom Biblioteki - podwyższa statystykę ich udostępniania w następującym zakresie:
Oddział Starych Druków – zarejestrowano 226 gości, którym udostępniono 285 wol.,
Oddział Rękopisów - zarejestrowano 76 gości i zaprezentowano im 32 rękopisy, Oddział
Zbiorów Kartograficznych udostępnił w ramach pokazów i konsultacji 602 wol./jedn. map
i atlasów dla 110 gości, Oddział Zbiorów Muzycznych przyjął 106 gości, którym
zaprezentował 112 wol. a w pracowni Oddziału Zbiorów Graficznych podczas
konsultacji udzielonych 40 użytkownikom

wykorzystano 503 jedn. grafiki, fotografii

i

pocztówek oraz 7 193 fotokopii zbiorów specjalnych.

Kolejną formą korzystania ze zbiorów jest zamawianie przez użytkowników kopii z
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wybranych materiałów. Realizując zamówienia użytkowników – Czytelnia Zbiorów
Specjalnych oraz poszczególne oddziały zbiorów specjalnych przekazały do Pracowni
Reprografii i Digitalizacji 2 360 jedn./ wol. (w 2016 r.: 1 021).
IX. Informacja naukowa
W Oddziale Informacji Naukowej udostępniano użytkownikom zarówno księgozbiór
podręczny Oddziału, jak i elektroniczne bazy danych. Od stycznia 2017 roku pracownicy
Oddziału Informacji Naukowej obsługują również Punkt Informacyjny Biblioteki (PIB) w
nowym budynku, w którym udzielane są użytkownikom wszelkie informacje dotyczące
funkcjonowania Biblioteki, wydawane są odpłatne karty biblioteczne do czytelń,
sprzedawane są materiały promocyjne Biblioteki oraz przyjmowane są różne wpłaty (za
usługi wykonane w Pracowni Reprografii i Digitalizacji, za karty biblioteczne, regulaminowe
kary finansowe za przetrzymane materiały biblioteczne). W roku sprawozdawczym
obsłużono łącznie w PIB 5 874 użytkowników, którym wydano odpłatnie: 201 kart
dwudniowych (13 kart prolongowano), 99 kart dziesięciodniowych (15 kart prolongowano)
oraz 98 kart jednorocznych (32 karty prolongowano).
W Informatorium Oddziału Informacji Naukowej zarejestrowano odwiedziny 693
użytkowników (w 2016 r. – 678), którym udostępniono 65 wol. wydawnictw (w 2016 – 52).
Użytkownicy korzystali przede wszystkim z elektronicznych źródeł informacji. Dużym
ułatwieniem i wygodą dla użytkowników było uruchomienie w Informatorium usługi wi-fi, co
spowodowało zanik praktyki drukowania przez pracowników materiałów z baz danych i
stron internetwych dla użytkowników. Ogólna liczba baz danych udostępnianych
użytkownikom – 74, w porównaniu z rokiem 2016 nie zmieniała się. Dodatkowo, przy ul.
K. Szajnochy 7/9 funkcjonuje Informacja Katalogowa (IK), która jest na stałe obsługiwana
przez jednego pracownika OIN. W 2017 r. w Oddziale Informacji zarejestrowano
odwiedziny 5 505 użytkowników (w 2016 roku – 6 082). Łącznie w PIB, Informatorium oraz
w IK, w roku sprawozdawczym obsłużono 12 014 użytkowników. Podczas dyżurów
udzielono 11 391 informacji bibliotecznych bezpośrednich (w 2016 roku – 8 800),
telefonicznych lub przez komunikator internetowy.
Szkolenie biblioteczne online:
W 2017 roku kontynuowano prace nad platformą e-learningową Biblioteki. Mając na
uwadze awarię, która miała miejsce w 2016 roku, przez cały rok sprawozdawczy
wykonywano regularne kopie materiałów znajdujących się na platformie, na które składają
się: utworzenie kopii zapasowych tekstów kursów, które zapisano na dysku twardym
komputera oraz w usłudze OneDrvie, a także utworzenie i zapisanie kopii zapasowych
materiałów multimedialnych (zdjęć, wykresów, grafik, filmików, schematów). Dzięki tym
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zabiegom każdy kurs może zostać łatwo odtworzony w przypadku awarii sytemu.
Najważniejsze zmiany w serwisie e-learningowym. Dodany został kurs Bazy danych,
który zawiera informacje dotyczące najpopularniejszych baz danych (m.in. proQuest,
JSTOR). Jest to kurs multimedialny, zawierający 11 modułów, który może być przeglądany
bezpośrednio na platformie Moodle lub pobierany na komputer użytkownika. Ponadto,
rozbudowano dział Aktualności, w którym publikowane są najistotniejsze wiadomości z
zakresu bibliotekoznawstwa, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz prawa autorskiego. W roku
sporawozdawczym ukończono kurs Historia pisma, który liczy 13 modułów i opatrzony
jest, oprócz tekstu, zdjęciami, mapami oraz ilustracjami. Kurs będzie na bieżąco
aktualizowany i poszerzany. Zaktualizowano również kurs Prawo autorskie dla
bibliotekarzy oraz Szkolenie biblioteczne pod kątem zmian w Regulaminie Udostępniania
Zbiorów BUWr.
W 2017 r. zainicjonowano też zmiany w serwisie e-learningowym, wynikające z powstania
nowej strony WWW BUWr. Przygotowano skany nowej witryny, które zostały (w styczniu
2018 r.) zaimportowane na platformę. Nowy wygląd modułów dotyczył w głównej mierze
kursu Szkolenie biblioteczne. Kurs w nowej odsłonie ma za zadanie wyjaśnić
użytkownikom funkcjonowanie witryny BU. Podczas opracowywania, tworzenia oraz
modernizowania kursów korzystano z różnorodnych źródeł informacji, do których należały:
wydawnictwa dostępne w księgozbiorze Biblioteki, portale internetowe. Wszystkie
wykorzystywane w kursach materiały, pochodzące z Internetu, znajdują się w domenie
publicznej lub udostępniane są na licencji Creative Commons.
W 2017 r. kontynuowano monitorowanie aktywności użytkowników platformy Moodle
BUWr. W ciągu roku, zauważono sukcesywny wzrost liczby aktywnych użytkowników.
Wśród odwiedzających serwis znajdują się osoby poszukujące informacji na temat
funkcjonowania Biblioteki (możliwości zapisu, funkcjonalności katalogu online) oraz takie,
które chcą uzupełnić swoją wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa. Do najbardziej
popularnych należą kursy: Szkolenie biblioteczne – przede wszystkim moduły dotyczące
zapisów do Biblioteki Uniwersyteckiej oraz składania zamówień (funkcjonowanie
katalogu), Proxy – głównie moduł dotyczący logowania do serwera Proxy oraz Open
Access, który cieszył się największą popularnością podczas trwania tygodnia Open
Access - w szczególności moduły wyjaśniajace - czym jest Open Access i jaki ma wpływ
na prowadzenie badań.
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
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licencjonowanych baz danych umożliwiono dostęp 183 nowym użytkownikom. Stan bazy
użytkowników serwera Proxy na koniec 2017 r. wynosił 2 719 (2 485) kont, w tym
zablokowanych 253 (176).
Użytkownicy serwera proxy 156.17.58.23 w BUWr dla dostępów zdalnych

Rok

Liczba
Użytkowników
Zarejestrowani
Aktywni

Wolumen
pobrań
w Gb

Użytkownicy
o wolumenie pobrań
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

2017

2 722

495

72

48

621,4

W roku 2017 udostępniano następujące elektroniczne serwisy informacyjne:
Wirtualna Biblioteka Nauki
Elsevier
Koszt

PDF + HTML

Rok

w PLN

ICM

ScDir

ICM+ScDir

2008

676 512,93

48 129

56 544

104 673

2009

970 503,30

33 503

68 645

102 148

2010

Licencja krajowa

25 011

79 206

104 217

2011

Licencja krajowa

18 881

77 423

96 304
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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

2017

Licencja krajowa

92 449

93 228

185 677

EBSCO
Rok

Sesje

Przeszukiwania

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

2017

Brak

Brak danych

Brak danych

Licencja krajowa

danych

PDF+HTML(łącznie)

Koszt (PLN)
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SPRINGER

Rok

Liczba dokumentów
Pdf i Html
LINK

Koszt
(PLN)

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

2017

18 173

127

18 300

Licencja krajowa

Web of Knowledge*/Web of Science
Rok

Koszt

ICM

Th.- Reuters

(PLN)

Sesje

Wyszu-

Sesje

kiwania

Sesje

Wyszu-

Journal

łącznie

kiwania

Citation

łącznie

Reports

Wyszu-

Sesje

Wysz

--

–

kiwania

(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

2016

Lic. Kraj.

163

Brak d.

23 407

43 883

23 570

43 883

1 180
703

2 017
560

2017

Lic. Kraj.

86 618

21 531

27 860

8 664

114 478

30 195

6 300

6 300

*Od 12.01.2014 zmiana nazwy na Web of Science
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Nature
Rok

Koszt (PLN)

Pobrane PDF+HTML

2011

Licencja krajowa

2 423

2012

Licencja krajowa

1 763

2013

Licencja krajowa

994

2014

Licencja krajowa

2 373

2015

Licencja krajowa

5 019

2016

Licencja krajowa

750

2017

Licencja krajowa

713

Science
Rok

Koszt (PLN)

Pobrane PDF+HTML

Liczba przeszukiwań

2011

Licencja krajowa

1888

882

2012

Licencja krajowa

1552

678

2013

Licencja krajowa

1909

588

2014

Licencja krajowa

1545(I-XI)

2015

Licencja krajowa

2097

2016

Licencja krajowa

1803

Brak danych

2017

Licencja krajowa

1 652

Brak danych

3 39(I-XI)
352

Licencje własne
JSTOR
Wykorzystano tytuł.

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

2014

b.d

14 919

12 422

29 241

18 859,01
18.357,61

2015

b.d.

12 579

10 472

27 535

2016

b.d.

12 514

9 690

24 821

2017

b.d.

12 292

13 405

20 580

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

21 738, 22
13 238,19
13 072,22
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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

2017

67 189,28

3 867

749

American Institute of Physics / American Physical Society
Rok

Koszt

Pobrane

W tym

PDF+html

PROLA

2008

45 521,49

9 959

4 448

2009

67 018,35

12 148

7 048

2010

57 299,80

8 216

461

2011

67 001,52

6369

384

2012

82 411,87

5283

294

2013

81 987,30

3084(I-IX)

152(I-IX)

2014

86 284, 49

4124

193

2015

97 422,56

2 743

227

2016

108 237, 68

3 042

Brak danych

2017

107 480,33

2 664

Brak danych
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American Chemical Society
Rok

Koszt

Wyszu-

Pobrane

W tym

(PLN)

kiwania

PDF+

Legacy

HTML

Archive

2008

43 804,26

12 860(I-XI)

25 975

6 099

2009

78 988,61

14 740

25 801

4 496

2010

68 612,62

14 395

25 835

4 506

2011

71 035,08

15 299

26 199

4 443

2012

86 618,47

7 757

25 444

5 267

2013

84 031,76

6 517

25 100

4 292

2014

83 321,77

6 290

24 517

4 072

* 2015 – od 01.01.2015 r. Wydział Chemii Uwr samodzielnie administruje bazą ACS

Royal Society of Chemistry
Rok

Koszt

Liczba

Liczba

W tym

(PLN)

przeszu-

dokumentów

Archiwum

kiwań

PDF/html

1841-1996

2008

11 306,95

2 775

7 540

1 933

2009

37 340,60

1 281

7 043

1 053

2010

83 440,51

3 123

8 747

1 577

2011

36 947,72

4536

9566

1627

2012

55 745,72

3246

10248

1324

2013

58 375,05

3291

9640

1125

2014

61 299,50

4204(I-XI)

8348(I-VI)

1056(I-VI)

* 2015 – od 01.01.2015 r. Wydział Chemii Uwr samodzielnie administruje bazą RSC

Nature Chem./Phys./Mat.
Rok

Koszt

Liczba

Liczba

W tym

(PLN)

Przeszukiwań

dokumentów

Archiwum

PDF/html
2011

79 631,44

809

3053

0

2012

79 631,440

771

2456

0

2013

76 597,94

768

1882

0

2014*

82,364,34

294(I-XI)

890(I-VI)

0

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.
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Proquest
Rok

Koszt (PLN)

Liczba przeszukiwań

Liczba

Liczba

dokumentów

wyświetleń

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

2017

79 584,06

3 770

-

3 143

Proquest Ebook Central
Rok

Liczba przeszukiwanych książek

Liczba zarejestrowanych użytkowników

2016

598

197

2017

472

184

W Informatorium Oddziału Informacji Naukowej, w Punkcie Informacyjnym Biblioteki i na
stanowisku dyżurów w Informacji katalogowej (65 godzin tygodniowo – budynek BUWr
przy ul. K. Szajnochy 7/9) – na podstawie katalogów własnych, katalogów centralnych
oraz polskich i zagranicznych źródeł informacyjnych – udzielono bezpośrednio lub
telefonicznie 11 391 informacji (w 2016 r.– 8 800), w tym:
- informacji bibliograficznych:
- informacji bibliotecznych:
- informacji rzeczowych:

699 (w 2016 r. – 1 361)
10 199 (w 2016 r. – 6 622)
493 (w 2016 r. – 817)

W Czytelni Zbiorów Specjalnych udzielono 3 719 informacji. Ponadto, pracownicy
oddziałów zbiorów specjalnych udzielili użytkownikom 341 konsultacji, w zakresie
zasobów własnych kolekcji.
W Oddziale Informacji Naukowej zarejestrowano 199 (w 2016 r. – 227) kwerend
pisemnych, w tym 86 zagranicznych (w 2016 r. – 812).
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.
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W roku sprawozdawczym 2017 zarejestrowano, m.in.:


1 238 478 wywołań strony internetowej BUWr, bez wywołań Biblioteki Cyfrowej (w
2016 r. – 1 158 472, bez wywołań Biblioteki Cyfrowej, Bazy Publikacji Pracowników
UWr, Katalogu komputerowego Vectors iPortal);



135 585 wyszukiwań w module „e-Źródła” (w 2016 r. – 135 156);



240 847 wejść do katalogu komputerowego VIRTUA poprzez interfejs Vectors
iPortal/Chameleon (w 2016 r. – 249 964);



32 919 wejść do bazy Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów
Uniwersytetu Wrocławskiego (w 2016 r. – 30 862);



1 417 wejść do katalogu zbiorów kartograficznych – GAIKK (w 2016 r. – 425);



25 742 (2016 r. – 25 932) wejść do zdigitalizowanych katalogów kartkowych (bez
uwzględnienia tych, które dostępne są w Bibliotece Cyfrowej); w tym:
8 111 (7 550) wejść do katalogu alfabetycznego książek, 6 095 (7 858) wejść
do katalogu czasopism, 6 694 (7 118) wejść do katalogu (alfabetycznego i
systematycznego książek oraz alfabetycznego czasopism) kolekcji śląsko – łużyckiej,
2 702 (2 873) wejść do katalogu Oddziału Starych Druków, 458 (2 722) wejść do
katalogu Biblioteki dawnego Gimnazjum Brzeskiego, 505 (511) wejść do katalogu
alfabetycznego Oddziału Zbiorów Kartograficznych; 274 (288) wejść do cząstkowego
katalogu

ekslibrisów

Oddziału

Zbiorów

Graficznych;

278

(294)

wejść

do

alfabetycznego katalogu nut, 309 (281) wejść do katalogu dzieł artystycznych dawnej
Biblioteki Miejskiej.



54 767 (53 513) wejść do Indeksu Akcesji Oddziału Rękopisów;



2 491 (2 326) wyszukiwań w katalogu czasopism bibliotek specjalistycznych;



412 (441) wyszukiwania w katalogu czasopism II obiegu;



964 (1 024) wejścia do katalogu mikrofilmów druków XV-XVIII w.;



5 719 (6 116) - wyszukania w module Przydatnych adresów;



12 399 (12 513) – wejścia do modułu Usługi online;

 54 997 (56 943) wejścia do Bazy Polskich Norm.
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W odniesieniu do Biblioteki Cyfrowej UWr w okresie od stycznia 2017 r. do grudnia 2017 r.
zarejestrowano następujące dane statystyczne:


Łączna liczba odwiedzających: ok. 2,8 mln



Łączna liczba dodanych publikacji: 10 427



Łączna liczba odsłon (stron): ok. 29 mln



Łączna liczba wyszukań: ok. 103 000



Łączna liczba wyświetlonych publikacji: 1,6 mln

Ponadto, kontynuowano comiesięczne napełnianie Serwisu nowości zagranicznych.
Łącznie zaprezentowano 144 (69) tytuły, połączonych za pomocą hiperlinków ze
stosownymi rekordami bibliograficznymi w katalogu OPAC.
Prace dokumentacyjne i bibliograficzne:
W roku 2017 w Sekcji Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych nadal pracowano z formą
bazy Bibliografia Publikacji Pracowników i Doktorantów UWr, łaczącą w sobie dwie
funkcje: bibliograficzną oraz sprawozdawczą. Na Wydziale Chemii powstała baza
konkurencyjna w zakresie sprawozdawczości – HUESCA. Z

tego nowego programu

rejestracji dorobku naukowego pracowników Uczelni zaczął koszystać także Wydział
Prawa, Administracji i Ekonomii.
W trakcie roku 2017 kontynuowano opracowywanie bazy Bibliografii publikacji
pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w programie MAK i formacie
MARC21, która dostępna jest w postaci elektronicznej poprzez witrynę internetową
Biblioteki Uniwersyteckiej (www.bu.uni.wroc.pl).
Stan bazy online Bibliografii publikacji pracowników i doktorantów UWr na dzień
31.12.2017 wynosił 118 089 rekordów (111 421). W bazach roboczych (zawierających
rekordy wymagające korekty) było 1 565 rekordów (w 2016 r. - 1 804), w tym w bazie
WPIS: 302 (nabytki bieżące i rekordy retrospektywne wymagające wyjaśnienia z autopsji),
w bazie FORMULARZE – 1 009 (rekordy wprowadzone przez formularze internetowe), w
bazie CHEMIA – 167, w bazie HUESCA – 87. W roku sprawozdawczym stan bazy
internetowej powiększył się o 8 500 rekordów.
W

roku

sprawozdawczym

Stosowano

dwutorowe

baza

napełnianie

i retrospektywne z lat 80 XX w.
(aktualnego).

bibliograficzna

uległa

bazy danych,

znacznemu

uwzględniające

rozszerzeniu.
opisy bieżące

Najistotniejsza była rejestracja dorobku bieżącego

Przejrzano i skorygowano rekordy opracowane w bibliotece Wydziału
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Prawa, Administracji i Ekonomii, a także przejrzano i skorygowano rekordy Instytutu
Astronomicznego z lat 1946-1969. W roku 2017 nastąpiło również zakończenie
wyrównywania zasobów bazy i bibliografii drukowanych – doprowadzono, zgodnie z
założeniem, rejestrację wszystkich jednostek do roku 1993.
Na 8 500 rekordów (7 213 w 2016 r.) pokazanych w bazie online zdecydowaną większość
opisów stanowily opisy publikacji najnowszych, tj. z lat 2017 i 2016 – odnotowano 6 303
rekordy (w 2016 r. - 6 453), co stanowi 74% urobku rocznego. Opisy starsze wprowadzono
w liczbie 2 179. Na 8 500 rekordów pokazanych online

w 2017 roku 5 943 rekordy

pochodziły ze źródeł zewnętrznych, m.in. z formularzy online (w 2016 r. - 6 010), natomist
2 557 z wpisów do programu MAK. Oznacza to, że wpisy formularzowe w środowisku
online stały się głównym źródełem zasilania bazy.
Kontynuowano też prace nad napełnianiem bazy Bibliografia piśmiennictwa o
Uniwersytecie Wrocławskim. Do bazy wprowadzono 110 (77) nowych rekordów,
uzupełnionych o hasła przedmiotowe jhp KABA. Stan bazy na dzień 31.12.2017 wyniósł
4 588 (4 478) 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 62 – krajowe, 51 – zagranicznych), w roku 2016
wykonano łącznie również 113 kwerend. Oddział Rękopisów zrealizował 205 kwerend
(76 – krajowych i 129 – zagranicznych), w 2016 r. – 192 kwerendy. Oddział Zbiorów
Graficznych zrealizował 44 kwerendy (36 - krajowych, 8 – zagranicznych), w 2016 r. było
53 kwerend.
Oddział Zbiorów Muzycznych wykonał 44 kwerendy (w roku ubiegłym – 50), w tym 15
krajowych i 29 zagranicznych. W Oddziale Zbiorów Kartograficznych zrealizowano 31
kwerend (w tym 29 krajowych i 2 zagraniczne), w 2016 r.wykonano – 29 kwerend.

X. Działalność szkoleniowa
Materiały informacyjne i szkoleniowe dla użytkowników Biblioteki były dostępne online
poprzez stronę domową BUWr (tzw. Wirtualny przewodnik użytkownika oraz – pakiet
szkoleniowy E-learning BUWr). W związku z uruchomieniem w grudniu 2017 r. nowej
responsywnej wersji witryny internetowej BUWr – Wirtualny przewodnik użytkownika
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został rozbity na dwie części: jedna znalazła się w tzw. Informatorze akademickim (tu
moduły: Instytucje oraz Dla studenta), druga została dodana do modułu E-Źródła (tu:
Przydatne adresy).
W roku sprawozdawczym zorganizowano szkolenia podstawowe w BUWr dla nowych
pracowników z: Oddziału Przechowywania Zbiorów, Oddziału Wydawnictw Zwartych,
Oddziału Udostępniania Zbiorów, Oddziału Informacji Naukowej i Czytelni Zbiorów
Specjalnych.
W ramach praktyk specjalistycznych zorganizowano dla pracowników BUWr tygodniowe
szkolenia w innych bibliotekach Wrocławia: Marcin Marczak (OUZ) odbył staż w Bibliotece
Politechniki Wrocławskiej, Adrian Nowak (OPZ) w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich,
natomiast Magdalena Sztochel (OWZ), Grzegorz Czopnik (OPZ) oraz Magdalena
Olszewska (OUZ) w Bibliotece Głównej Uniwerystetu Ekonomicznego.
W ramach współpracy z Instytutem Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, w terminie
od 3 do 14 lipca 2017 r., zorganizowano praktykę studencką ogólnobiblioteczną dla
jednego studenta Instytutu. Natomiast w lipcu i wrześniu roku sprawozdawczego
zawodową praktykę studencką odbyło 9 studentów Instytutu Historycznego UWr o
specjalizacji Amerykanistyka. W szkolenie zostałay zaangażowane: Oddział Informacji
Naukowej, Oddział Gromadzenia Zbiorów, Biblioteka Centrum Brytyjskiego UWr,
Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej, Oddział Starych Druków oraz Oddział Zbiorów
Kartograficznych.
W ramach lekcji bibliotecznych w Bibliotece Uniwerysteckiej przygotowano: prezentacje
zbiorów judaistycznych dla 20 studentów Katedry Judaistyki UWr (pracownicy OIN, OSD
oraz OR)., szkolenie w zakresie korzystania z E-źródeł dla 30 doktorantów Wydziału
Filologicznego UWr oraz szkolenie dla

8 doktorantów z Programu

Kirklanda,

przygotowane przez Mgdalenę Sołowiej (OIN) oraz Annę Szczotkę-Sobiecką (OUZ).
W roku sprawozdawczym Bibliotekę Uniwersytecką odwiedziło również sporo gości, w tym
studenci z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, którzy w nowym budynku BU
odbyli zajęcia oraz uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych we Wrocławiu, którzy zwiedzili
Bibliotekę. W ramach współpracy z Biblioteką Narodowa w Pradze do BUWr przyjechały:
Renáta Salátová, Miroslava Hejnová i Alena RIchterová. W ramach programu Erasmus+
na staż do BUWr przyjechała Ursula Stolarski z Biblioteki Uniwersyteckiej w Getyndze.
Bibliotekę Uniwerystecką zwiedzili również przewodnicy PTTK (20 osób) z Koła PTTK nr 8
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we Wrocałwiu. Zwiedzanie połączono z prezentacją wystawy Wrocław w latach 20. XX
wieku. Kalejdoskop zdarzeń i obrazów.
W dniach 19-25 sierpnia 2017 roku we Wrocławiu odbył się 83. Światowy Kongres IFLA. Z
OIN jako wolontariusz towarzyszący grupom wycieczek bibliotekarzy z całego świata
zgłosiła się Magdalena Sołwiej. W nowym budynku BUWr odbyły się imprezy
towarzyszące Kongresowi, w których organizację, obsługę i przebieg zaangażowani byli
liczni pracownicy BUWr. W dniu 21.08.2017 r. odbyła się miedzynarodowa konferencja pt.
Collections and Books [A]cross Borders organizowana łącznie przez dwie sekcje IFLA:
Rare Books and Special Collections Section oraz Indigenous Matters Section, w której
uczestniczyło ponad 100 osób z całego świata. W otwarciu konferencji udział wzięła
dyrektor BU – Grażyna Piotrowicz, która powitała przybyłych gości i zaprezentowała
referat pt. Multicultural collections and digital technology. We wtorek dnia 22.08.2018 r. w
salach seminaryjnych BU odbyły się międzynarodowe warsztaty pt. Understanding Your
Library from the Inside Out: A Workshop in Library Ethnography for User Assessment
zorganizowane przez sekcję IFLA Social Science Libraries Section. Gości powitała
dyrektor G. Piotrowicz, która wraz z innymi pracownikami BU (M. Górska, M. Jóźwiak , P.
Rossa, M. Sołowiej, J. Dybała, A. Szczotka-Sobiecka, M. Olszewska) wzięła czynny udział
w ich przebiegu. W piątek 25.08.2018 r. odbyły się warsztaty, połączone z panelem
dyskusyjnym pt. Impact of the IFLA Library Reference Model on ISBD, RDA and Other
Bibliographic Standards: A Working Meeting , których otwarcia wraz z merytorycznym
wprowadzeniem do tematu - także dokonała dyrektor G. Piotrowicz, która wraz M. Jóźwiak
uczestniczyła w ich przebiegu. Obsługę techniczną konferencji i obu warsztatów zapewnili
– Marcin Szala z PRiD oraz Jarosław Jóźwiak z OK . Warto podkreślić, że podczas
konferencji i warsztatów w rejestrację i obsługę gości zaangażowane było duże grono
pracowników Biblioteki, głównie osób, które posługują się swobodnie językiem angielskim.
Organizację wydarzeń w Bibliotece Uniwersyteckiej podczas Kongresu czynnie wspierali:
L. Bakalarczyk, E. Gawrońska, Ł. Jodłowski, K. Osada – OIN oraz A. Błażejewska – OUZ,
Z. Strześniewska – Piątek oraz M. Sztochel z OWZ. Pracownicy pomagali przy rejestracji
uczestników, rozprowadzali materiały konferencyjne, udzielali informacji, oprowadzali
gości po budynku BU.
W roku sprawozdawczym w Oddziale Udostępniania Zbiorów przeprowadzono szkolenia
wewnętrzne dla pracowników z innych oddziałow BU, m.in. dla pracowników z OIN, OPZ,
OWZ i CZS. Od września 2017 r. do stycznia 2018 r. w wypożyczalni miejscowej OUZ
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przeprowadzono intensywne szkolenia dotyczące kompleksowej obsługi komputerowego
konta bibliotecznego użytkownika dla 5 pracowików Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej,
w

związku

z

przystąpieniem

Biblioteki

komputerowych. Ponado, pracowicy z

do

wspólnego

systemu

wypożyczeń

OUZ, CZS i OIN wzięli udział w warsztatach

językowych dla bibliotekarzy oragnizowanych przez Uniwersytet Wrocławski w ramach
podnoszenia kwalifikacji zawodowych (język angielski).
W ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki przygotowano i zaprezentowano wystawę
planszową pod tytułem: „Wrocław w latach 20. XX wieku. Kalejdoskop zdarzeń i obrazów”.
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 2017 r. odwiedziło 120
zwiedzających – indywidualnie i w grupach zorganizowanych (8 grup zorganizowanych).
Dodatkowo,

pracownicy

OIN

wspomagali

otwarcie

3

wystaw

zewnętrznych

prezentowanych w budynku BUWr przy ul. F. Joliot-Curie 12: „Kalliope Austria. Kobiety w
społeczeństwie, kulturze i nauce” (23.06-20.09.2017 r.), „Kobiety reformacji” (4-15.12.2017
r.), „Beksiński nieznany. Fotografia, fotomontaż, grafika” (11.11-10.12.2017 r.).
Ponadto, w roku sprawozdawczym bibliotekarz systemowy przeprowadził szkolenia z
zakresu opisu bibliograficznego i tworzenia rekordów kartoteki haseł wzorcowcych dla:
nowych pracowników OWZ BU, z zakresu rekordów egzemplarza dla pracownika OPZ i
pracownika OUZ; z zakresu rekordu zasobu dla pracownika OZM i OPZ oraz pracownika
Biblioteki Wydziału Nauk Biologicznych. Uprawnienia kopisty zdobyli pracownicy OZM BU,
Biblioteki Instytutu Psychologii i Biblioteki Wydziału Nauk Biologicznych. Uprawnienia
kopisty zdobyli pracownicy OZM BU, Biblioteki Instytutu Psychologii i Biblioteki Wydziału
Nauk

Biologicznych.

systemowy,

brał

Jako

udział

w

przedstawiciel

Biblioteki

posiedzeniach

Zespołu

Uniwersyteckiej,
konsultacyjnego

bibliotekarz
ds.

rozwoju

Deskryptorów Biblioteki Narodowej, w posiedzeniu Zespołu ds. rozwoju standardów
bibliograficznych w Warszawie, w spotkaniu EBSCO – Folio. Bibliotekarz systemowy
przeprowadził również zajęcia dla 21-osobowej grupy studentów III roku Instytutu
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w ramach przedmiotu Wrocławskie środowisko
biblioteczne.
Pracownicy Biblioteki wzięli również udział w warsztatach online organizowanych przez
Centrum NUKAT, czyli Webinarium NUKAT dotyczące nowych zasad katalogowania.
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XI. Działalność naukowo-badawcza
Tradycyjnie – działalność naukowo-badawcza w Bibliotece realizowana była w formie prac
związanych z bieżącym funkcjonowaniem BUWr, prac prowadzonych we współpracy z
innymi instytucjami, a także w formie indywidualnie podejmowanych tematów badawczych,
wykraczających poza tematykę biblioteczną.
W okresie sprawozdawczym utrzymywana była współpraca z wieloma zagranicznymi
bibliotekami, uczelniami i instytucjami naukowymi, w tym zwłaszcza niemieckimi.
Obejmowała ona zarówno udostępnianie wzajemne książek i informacji bibliograficznych
oraz wymianę wydawnictw, jak również w kilku przypadkach, współpracę w zakresie
opracowania, publikacji i zabezpieczania zbiorów (np. Biblioteka Martina Opitza w Herne,
Biblioteka Uniwersytetu w Bochum, Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej, RISM).
W ramach Działalności Upowszechniającej Naukę (DUN) Biblioteka pozyskała środki
finansowe z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację 3 zadań w ramach
projektu: Opracowanie bibliograficzne w systemie VIRTUA śląskich muzykaliów
nutowych z XIX wieku i pierwszej połowy XX wieku, Przedwojenne czasopisma
humanistyczne

w

Bibliotece

Uniwersyteckiej

we

Wrocławiu

–

rozbudowa

komputerowego katalogu zbiorów o opisy bibliograficzne dotyczące czasopism
dawnej Biblioteki Miejskiej i tzw. koncentracji niemieckiej, Upowszechnienie
cennych źródeł do badań poprzez digitalizację unikatowych gazet z Kolekcji
Śląsko-Łużyckiej Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (projekt 651/P-DUN/2017
realizowany w okresie od lutego do końca października 2017 r.). Głównym celem zadania
pierwszego

było

komputerowe

opracowanie

druków

nutowych

śląskich

oficyn

wydawniczych oraz dzieł kompozytroów działających w XIX i na początku XX wieku na
terenie Śląska. Opracowano łącznie 100 druków nutowych w systemie VTLS/VIRTUA
oraz udostępniono ich opisy w Katalogu Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych NUKAT
(http://katalog.nukat.edu.pl/search/query?theme=nukat) oraz w katalogu online Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu (https://katalog.bu.uni.wroc.pl/search/query?theme-nukat).
Utworzone w procesie opracowania hasła wzorcowe (osobowe, tytułowe) zostały
umieszczone także w międzynarodowej bazie VIAF (Virtual International Authority File),
co również służy rozpowszechnianiu informacji o autorach, instytucjach i dziełach
muzycznych. Drugie zadanie projektowe polegało na komputerowym opracowaniu 94
tytułów niemieckich przedwojennych czasopism humanistycznych, które ukazywały się w
końcu XIX i na początku XX wieku. Czasopisma zostały opracowane w systemie
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VTLS/VIRTUA, w fomacie MARC21 wraz z udostępnieniem ich opisów w Katalogu
Zbiorów Polskich Bibliotek Naukowych NUKAT oraz w Katalogu komputerowym BUWr.
Komputerowe

opracowanie

tego

zasobu

umożliwia

wszystkim

zainteresowanym

badaczom, zarówno w kraju jak i na świecie, dostęp do informacji o ich zasobach. Trzecie
zadanie projektowe, które realizował zespół pracowników Pracowni Reprografii i
Digitalizacji Zbiorów BU, wiązało się z digitalizacją 3 tytułów dzienników, dotyczących
Dolnego Śląska. Wydrukowane na „kwaśnym papierze”, niszczejące gazety zostały
poddane konserwacji, a następnie zabezpieczeniu poprzez proces mikrofilmowania. Z
wykonanych mikrofilmów wykonano skany, a powstałe pliki cyfrowe, po odpowiedniej
obróbce, zostały zarchiwizowane na macierzach, a zapisana treść udostępniona w
Bibliotece UWr: http://www.bibliotekacyforwa.pl/publication/83106,
http://www.bibliotekacyforwa.pl/publication83453,
http://bibliotekacyforwa.pl/publication82905.
Digitalizacja wybranych gazet i zamieszczenie ich w Bibliotece Cyfrowej Uniwersyteu
Wrocławskiego zwiększają dostępność do cennego źródła do badań, rozszerzają krąg
użytkowników, pozwalają na ochronę oryginałów oraz promują historię i kulturę regionu.
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 wersji elektronicznej
W paźdzerniku 2017 r. BUWr złożyła kolejny wniosek, w ramach projektu Działalność
Upowszechniająca Naukę (DUN), o dofinansowanie czterech zadań: Przedwojenne
czasopisma humanisrtyczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu – rozbudowa
katalogu zbiorów o opisy bibliograficzne dotyczące czasopism dawnej Biblioteki Miejskiej i
tzw. koncentracji niemieckiej, Upowszechnianie cennych źródeł do badań poprzez
digitalizację unikatowych lokalnych dzienników z kolekcji śląsko-łużyckiej Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu, Portret w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu –
upowszechnienie źródeł poprzez opracowanie i digitalizację wizerunków osób i
osobistości europejskich jako przyczynków do badań oraz udostępnienie wiedzy o sztuce
portretowania od XVI do XX wieku, Opracowanie w Międzynarodowej Bazie Źródeł
Muzycznych (RISM), oraz udostępnienie w postaci cyfrowej, wzbogaconej o audioprezentację, transkrypcji utworów muzycznych unikatowych rękopisów kolekcji Biblioteki
Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
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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: Iwona
Bińkowska, Weronika Karlak, Łukasz Krzyszczuk, Anna Osowska, Mirosław Osowski,
Dariusz Przybytek i Grzegorz Sobel.
Wymiana naukowa utrzymywana w formie stałych kontaktów (Biblioteka Narodowa w
Pradze

oraz

Biblioteka

Uniwersytetu

zagranicznymi pracowników BUWr.

Karola

w

Pradze)

owocowała

wyjazdami

W roku sprawozdawczym dwie osoby: Justyna

Zaczek oraz Andrzej Malenda z Pracowni Reprografii i Digitalizacji BU odbyły tygodniowy
staż w Bibliotece 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 14 (w roku ubiegłym –
17) grupom wycieczkowym z kraju i kilkunastu indywidualnym gościom z zagranicy
(łącznie 326 osób; w roku ubiegłym 255 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 uczestników konferencji niderlandystycznej
„Op reis!”, gości międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Instytut Języka
Polskiego PAN w Krakowie oraz stypendystów programu LLP-Erasmus. Specjalną
prezentację starych druków i rękopisów przygotowano dla grupy bibliotekarzy z Białorusi,
bibliotekarzy Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego, Uniwersytetu Medycznego w
Wiedniu, a także dyrektorów bibliotek naukowych Wrocławia, Opola i Zielonej Góry. 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.
Warto podkreślić, że podczas Kongresu IFLA Biblioteka była współorganizatorem imprez
towarzyszących - konferencji i warsztatów. Wszyscy uczestnicy tych wydarzeń otrzymali
materiały promocyjne BUWr, które specjalnie przygotowano na tę okazję, tj. foldery
informacyjne nt. BU w językach obcych (angielski, niemiecki) oraz materiały promujące
zbiory specjalne (widoki, grafiki, pocztówki, mapy, zakładki do książek wykonane w
oparciu o motywy pobrane ze zbiorów specjalnych BU), które pakowano w specjalnie
przygotowane teczki zaopatrzone w logo UWr, logo BUWr oraz dane teleadresowe. W
czerwcu/lipcu w Punkcie Informacyjnym

Biblioteki zainstalowano telebim, na którym

wyświetlane są informacje promujące zbiory specjalne BUWr.
Ponadto, podczas Kongresu w dniach 23-24 sierpnia 2017 r. Dyrekcja BU przyjęła liczne
delegacje międzynarodowe, m.in. delegację Biblioteki Uniwersyteckiej z Bitoli w
Macedonii, z którą podpisano umowę o współpracy, delegację dyrektorów kilku bibliotek z
Kantonu w Chinach, delegację z Biblioteki Narodowej Białorusi. Wszystkim gościom
zaprezentowano zbiory, usługi, aranżację budynku i szczególne osiągnięcia BUWr oraz
zaopatrzono ich w materiały informacyjno - promocyjne nt. Biblioteki.
W dniu 25 sierpnia, w ramach Kongresu IFLA, Biblioteka przyjęła i obsłużyła dwie
zorganizowane grupy wycieczkowe po 50 osób każda. Uczestnikom jednej z wycieczek
zaprezentowano zbiory specjalne oraz Pracownię Reprografii i Digitalizacji i Pracownię
Konserwacji Zbiorów Specjalnych, natomiast uczestnikom drugiej grupy – potencjał BU
(zbiory, usługi, itp.) oraz jej nowy budynek. Obie wycieczki zostały obsłużone dzięki
zaangażowaniu obu pań wicedyrektor BU – Ewy Pitak wraz z zespołem specjalistów
prezentujących zbiory specjalne oraz Moniki Górskiej – zbiory ogólne i budynek. Wszyscy
uczestnicy wycieczek międzynarodowych otrzymali zestawy z materiałami promocyjnymi.
W ramach XX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki Biblioteka Uniwersytecka zorganizowała
dziewięć imprez, w tym wystawę planszową: Wrocław w latach 20. XX wieku. Kalejdoskop
zdarzeń i obrazów (Grzegorz Sobel, Oddział Informacji Naukowej i Andrzej Malenda,
Pracownia Reprografii i Digitalizacji) oraz dwa wykłady połączone z prezentacją zbiorów
specjalnych BUWr: Friedrich Bernhard Werner (1690-1776) jako spiritus movens
europejskiego

baroku

(Ryszard

Len,

Oddział

Zbiorów

Graficznych)

oraz Z dziejów reformacji na Śląsku. Kultura - Ludzie - Książki (Lucyna Biały, Oddział
Starych Druków). Dalsze wydarzenia odbyły się pod patronatem Biblioteki Austriackiej:
KALLIOPE: Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce, AUSTRIA: na kartkach
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pocztowych wrocławskiego filokartysty Stanisława Chmury, 300. rocznica urodzin
cesarzowej Marii Teresy (1717-1780), 150 lat "Nad pięknym modrym Dunajem" - Jan
Strauss, "Sagi z Austrii" według Friedl Hofbauer (do wyboru) "Schulgeschichten von
Franz"; narrator Christine Nöstlinger, "Die Wand", reż. Julian Roman Pölsler; film
zrealizowany na podstawie opowiadania Marlen Haushofer pod takim samym tytułem (do
wyboru) "Die Ausgesperrten" reż. Franz Novotny; scenariusz Elfriede Jelinek.
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 grudniu 2017 r. uruchomiono witrynę internetową Biblioteki w nowej szacie
graficznej i w wersji responsywnej

-

dostosowanej do swobodnego przeglądania na

urządzeniach mobilnych. Nad nową wersją witryny czynnie współpracowali Rafał
Raczyński, Michał Białowąs, Andrzej Malenda i Grażyna Piotrowicz.
W roku sprawozdawczym przygotowano i przesłano kolejne 9 numerów Biuletynu
informacyjnego BUWr (przygotowanie – Piotr Rossa). Dotychczas opublikowano 128
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, z dniem 10 kwietnia rozpoczęto drugi etap dezynfekcji (zlecona
zewnętrznej

firmie do przeprowadzenia w komorach fumigacyjnych) i przeprowadzki

zbioru tzw. starych milionów i dubletów z piwnic budynku BUWr przy ul. K. Szajnochy 7/9
do nowego gmachu przy ul. F. Joliot-Curie 12. W tym czasie częściowo zawieszono
realizację rewersów użytkowników w Czytelni Czasopism Bieżących i Archiwalnych oraz
w Czytelni Śląskiej w nowym budynku BU. Rozpakowywanie zbiorów po dezynfekcji
zakończono 2 czerwca 2017 roku. W okresie wakacyjnym, w roku 2018, nadal będzie
kontynuowane bardzo czasochłonne manualne oczyszczanie tej części zbiorów. Łącznie II
etap przeporowadzki objął 1 197 mb księgozbioru. Magazyn główny w budynku przy ul. K.
Szajnochy 7/9 posiada zapas wolnych półek magazynowych na bieżące wpływy na okres
ok. 1-1,5 roku. W tym czasie powinna odbyć się dezynfekcja i przeprowadzka zbiorów do
magazynu w nowym budynku, który będzie gotowy do przyjęcia zbiorów jesienią 2018
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roku.
W nowym budynku Biblioteki, dzieki urządzeniom elektronicznym służącym do pomiaru
temperatury i wilgotności powietrza - na bieżąco monitorowane są parametry powietrza w
pomieszczeniach magazynowych. Poza tym, kontynuowany jest monitoring obecności
owadów w zbiorach ogólnych i KSL, który rozszerzono także na pomieszczenia oddziałów,
w których czasowo znajdują się różnorodne zbiory, tj. Oddziału Gromadzenia Zbiorów,
Oddziału Wydawnictw Zwartych i Oddziału Informacji Naukowej (kolekcja DŻS).
Prace wykonane w roku sprawozdawczym w Oddziale Przechowywania Zbiorów, oprócz
realizacji zamówień użytkowników z lokalizacji przy ul. K. Szajnochy 7/9 oraz ul. F. JoliotCurie 12 (łącznie 111 483 zamówień, zrealizowanych 114 066 wol.) - obejmowały m. in.:
porządkowanie przeprowadzonych zbiorów (zwłaszcza kolekcji cymeliów i wciąż kolekcji
śląsko-łużyckiej), weryfikację protokołów poskontrowych, aktualizację wewnętrznych
kartotek, napełnianie Bazy Dubletów, przyjmowanie opracowanych nowości, realizację
bieżących protokołów: zmiany skierowań (32 protokołów – 155 poz.), braków
bezwzględnych (5 protokołów – 875 poz.).
Na podstawie opinii Komisji ds. Gromadzenia i Selekcji Zbiorów BUWr sporządzono 3
protokoły selekcji dla wydawnictw zwartych dawnego Odziału Bibliologicznego. Protokoły
wycofania objęły łącznie 663 pozycje. Wystąpiono również do Oddziału Komputeryzacji z
prośbą o przygotowanie raportów wypożyczeń skryptów – w związku z planowaną
selekcją tej części zbiorów, rozumianą jako przygotowanie do ich wcielenia w obszar
Wolnego Dostępu.
Do Bazy Dubletów wprowadzono opisy dla dalszych 166 pozycji w 223 wolumianch, w tym
zweryfikowano i uzupełniono zapisy dla 63 rekordów błędnie wprowadzonych. Stan bazy
na dzień 31.12.2017 roku wynosi odpowiednio: 10 353 publikacje, 10 941 pozycji.
Zakończono również prace związane z rozdysponowaniem Daru Bundestagu. Wybrane
tytuły czasopism przekazano 5 zainteresowanym bibliotekom specjalistycznym UWr. Tytuł
The Times jest sukcesywnie uzupełniany w zbiorach BU, a pozostałe tytuły, wobec braku
zainteresowania innych bibliotek we Wrocławiu i w kraju, przekazano na makulaturę, gdyż
większość z nich jest dostępna online.
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
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wyjaśnionych zagubień z lat poprzednich wyniosła 62 pozycje. Jednocześnie stwierdzono
33 nowe braki względne, 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 – 575 wol, do oprawy
– 800 wol., do konserwacji – 76 wol.
Dzięki współpracy z firmą PANKO we wszystkich magazynach bibliotecznych prowadzony
jest stały monitoring występowania szkodliwych owadów. W magazynach zbiorów
specjalnych w ramach prac magazynowych odbywało się pieczętowanie i sygnowanie
nabytków

oraz

zabezpieczanie

zbiorów

fascykułami,

obwolutami

i

bibułkami

niskokwasowymi. W Oddziale ZbiorówKartograficznych opieczętowano i osygnowano 356
wol. map i atlasów, w Oddziale Zbiorów Muzycznych – 2 033 wol. nut i czasopism, w
Oddziale Zbiorów Graficznych – 998 fotografii i grafik, a w Czytelni Zbiorów Specjalnych –
613 wol. W nowych magazynach zbiorów specjalnych opisywano regały i zaopatrywano
półki w szyldziki ze wskazaniami bloków sygnatur.
W roku sprawozdawczym Samodzielna Sekcja Kontroli Zbiorów kontynuowała rozpoczęte
skontra oraz powołano nowe Komisje skontrowe. 2 Komisje kontynuowały skontrum
wydawnictw ciągłych kolekcji śląsko-łużyckiej, które w roku sprawozdawczym objęło 356
sygnatur (7 761 wol). Protokoły poskontrowe wykazały braki względne 17 wol. czasopism i
braki bezwzględne – 2 wol. Powstał również liczny protokół rozbieżności, dotyczący
zapisów w inwentarzach i katalogach. Prace te będą kontunuowane przez cały 2018 rok.
W terminie od 20 marca do 15 maja 2017 roku przeprowadzono skontrum księgozbioru
podręcznego Informatorium w nowym budynku BU, któremu poddano wydawnictwa
zwarte, wydawnictwa ciągłe oraz e-materiały. Skontrum objęło łącznie 2 120 sygnatury w
6 732 wol/jedn. Protokół poskontrowy wykazał braki względne: 10 sygnatur w 15
woluminach.
W roku sprawozdawczym, w czerwcu, kontynuowano, zawieszone przed przeprowadzką
skontrum w Oddziale Starych Druków. Etap skontrum zakończony w grudniu 2017 roku,
obejmowało ciągi sygnaturowe: 457785 8 o – 458952 8o, 459001 4o – 462385 4o oraz
Inkunabuły z zakresu sygnatur: XV.Q.1193 – XV.O.1195. W roku bieżącym skontrum tych
zbiorów będzie kontynuowane.
W ciągu roku sprawozdawczego kontynuowano także prace dotyczące porządkowania
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zbioru mikroform

BU: uzupełniano i weryfikowano zapisy w Bazie Mikroform,

przygotowano ostateczny spis mikrofisz z rozbieżnościami, które przekazano obiegiem do
realizacji w czerwcu 2017 roku.
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. Skontrum porządkowe przeprowadził także OPZ w
magazynie głównym przy ul. K. Szajnochy 7/9.
XIV. Zabezpieczanie zbiorów
W 2017 r. w ramach mikrofilmowania zabezpieczającego, dla potrzeb Biblioteki i na
zewnątrz, Pracownia Reprografii i Digitalizacji wykonała 69 984 (w 2016 r.:68 385) klatek
mikrofilmów. W tym, w ramach projektu DUN w godzinach pozasłużbowych wykonano 14
000 klatek. Dla potrzeb Biblioteki i dla użytkowników zewnętrznych wywołano 3 660 mb
mikrofilmów, wykonano 4 208 kopii kserograficznych. W Sekcji Digitalizacji i Mediów
Cyfrowych wykonano 361 393 skanów z mikroform, 37 681 skanów z oryginałów (w
różnych rozdzielczościach). Ponadto, fotografowano okładki i filigrany zdigitalizowanych
książek – 2 160 plików. Wykonano również 566 reprodukcji fotograficznych, a podczas
realizacji fotoreportaży podjęto 1 419 tematów zdjęciowych. W 2017 r. do bazy zamówień
Pracowni Reprografii i Digitalizacji wpisano 325 zleceń (w 2016 r. odpowiednio – 329
zleceń). Natomiast w ramach zabezpieczania zbiorów własnych wpisano do księgi
inwentarzowej mikrofilmów 695 jednostek (w 2016 r.:104). Działalność usługowa Pracowni
przyniosła dochody w wysokości 17 352 PLN (w 2016 r.: 20 920 PLN).
XV. Konserwacja zbiorów
Konserwacja zbiorów w BUWr prowadzona jest przez dwie pracownie konserwacji, które
funkcjonują w Bibliotece: Pracownię Konserwacji Zbiorów Nowych i Pracownię
Konserwacji Zbiorów Specjalnych.
Do głównych zadań Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych 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,
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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, do digitalizacji w
Pracowni Reprografii i Digitalizacji.
W roku sprawozdawczym konserwacja zbiorów finansowana była ze środków własnych
Biblioteki. W Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych oprawiono 675 wol. (w 2016 r. 1 023)
wydawnictw zwartych, 1 729 wol. czasopism i gazet, wykonano 5 606 (w 2016 r. 9 686)
złoceń wierszy. Wykonano w sumie 517 napraw konserwatorskich, w tym bardzo trudną
konserwację 56 wol. zniszczonych gazet przewidzianych do digitalizacji w ramach
realizowanego projektu. Przygotowano 4 sztuki inwentarzy, 1 388 fascykuł zwykłych i 100
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 2017 r. wyniósł 202 970 PLN (w 2016
– 243 790 PLN).
W ramach prac konserwatorskich prowadzonych w Pracowni Konserwacji Zbiorów
Specjalnych poddano konserwacji: 195 wol. (w 2016 r. – 254 wol.), 3 mapy, 3 grafiki, 1
plakat, 6 dyplomów, 5 dokumentów życia społecznego, 2 038 szklanych diapozytywów, 2
pudła, 1 futerał i 1 ramę. Wykonano: 2 teczki, 161 fascykułów, 64 obwoluty, 27 pudeł i 98
złoconych szyldów. Sporządzono 11 opisów dokumentacji konserwatorskiej oraz 5 opinii
konserwatorskich dla obiektów wytypowanych na wystawy. Wykonano 576 klatek
analogowych oraz 254 zdjęć cyfrowych fotograficznej dokumentacji konserwatorskiej.
Powyższe prace zostały wycenione na kwotę 97 613 PLN (w 2016 r. – 111 055 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. Efektem tych
prac było ustalenie stanu opraw dla 1 rękopisu i 1 inkunabułu. Do wystaw przygotowano
25 obiektów. Do całości prac wykonanych w Pracowni należy doliczyć koszt zużytych
materiałów w wysokości 2 125 PLN oraz koszt błon fotograficznych i koszt wywołania
zdjęć do fotograficznej dokumentacji konserwatorskiej w wysokości 1 633 PLN. Dokonano
także zakupów materiałów niezbędnych w pracach konserwatorskich na łączną kwotę
1 958 PLN.
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XVI. Komputeryzacja
Nadzór nad komputeryzacją Biblioteki Uniwersyteckiej sprawuje Oddział Komputeryzacji,
który w roku 2017 zatrudniał 5 osób, włącznie z kierownikiem.
Na koniec roku 2017 w Oddziale znajdowało się osiem 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.

Na początku 2017 roku zakończona została przeprowadzka Biblioteki z lokalizacji „na
Piasku” do nowego budynku. Uruchomiona została Czytelnia Zbiorów Specjalnych, a w
związku z przeprowadzką Oddziału Informacji Naukowej z lokalizacji przy ul. K. Szajnochy
7/9, uruchomiono Informatorium oraz Punkt Informacyjny Biblioteki (PIB). CZS została
wyposażnoa

w

6

terminali

dla

użytkowników

oraz

1

stanowisko

dla

osób

niepełnosprawnych. Zainstalowano sieć bezprzewodową. W Informatorium udostępniono
dla

użytkowników

5

terminali

oraz

2

stanowiska

komputerowe

dla

osób

niepełnosprawnych. W holu przy Punkcie Informacyjnym Biblioteki udostępniono dwa
stanowiska z terminalami dla użytkowników. Stanowiska dla pracowników w agendach
obsługi wyposażono w komputery, drukarki, czytniki kodów kreskowych, czytniki
legitymacji studenckich, drukarki kart bibliotecznych. W związku z przeprowadzką
oddziałow

zbiorów

specjalnych

wykonano

tymczasowe

połączenia

sieciowe,

w

oczekiwaniu na właściwy sprzęt sieciowy, którego dostawa była opóźniona w stosunku do
uruchomienia stanowisk pracowniczych. W okresie letnim w PIB zainstalowano telebim, na
którym wyświetlane sa informacje promujące zbiory specjalne BUWr.

W roku 2017 wydatkowano następujące środki finansowe na zakup sprzętu, naprawy i
materiały eksploatacyjne:
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Nazwa
sieciowe i akcesoria

Urządzenia
Austriackiej.
Komputery, monitory.

Ilość
dla

Biblioteki
4
komputery,
14
minitorów

Wartość⃰ w PLN
28 320,24
11 215,00

Serwery i macierz dyskowa (Virtua, Chamo)
Oprogramowanie (VIRTUA, Chamo)
Inne urządzenia i akcesoria (klawiatury, myszki,
pamięci, drobny sprzęt sieciowy, czytniki, narzędzia do
serwisowania sprzętu).
Naprawa komputerów, serwerów, drukarek
Materiały eksploatacyjne (tonery, tusze, etykiety,
taśmy, kalki do drukarek termotransferowych).
Telebim do Punktu Informacyjnego Biblioteki
1
System do obsługi ruchu kluczy w budynku BU

148 215,00
302 809,06
12 062,18

Inne drobne urządzenia i akcesoria
Razem

17 203,58
1 108 855,77

6 236,10
23 610,10
12 018,33
14 698,50

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

Na koniec roku 2017 na stanie Biblioteki znajdowało się 1 615 pozycji inwentarzowych.
Ilość używanych zestawów komputerowych wynosiła 225, w tym 193 zestawy w budynku
BU przy ul. F. Joliot-Curie 12, 32 zestwy w budynku przy ul. K. Szajnochy 7/9. W
czytelniach nowego budynku BU działało 31 terminali dla użytkowników (11 w CCB i A i
CS, 9 w Informatorium, 7 w CZS i 4 w Bibliotece Austriackiej). Ogólnie w Bibliotece
użytkowano 63 drukarki biurowe oraz 21 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 Naukowej 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).
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W 2017 r. zakupiono następujące oprogramowanie (z pominięciem wydatków na
VIRTUę):
Kwota brutto
PLN

Nazwa
Aplikacja BiSO Klucze do obsługi ruchu kluczy w budynku
Biblioteki
RAZEM

14 698,50
14 698,50

Zintegrowany system biblioteczny VIRTUA
Nazwa
VIRTUA – opłata roczna za utrzymanie systemu (podana
jest cena całościowa, udział BUWr. wynosi 64%)
Licencja Chamo + opłata roczna
Wdrożenie Chamo
Aktualizacja systemu VIRTUA
RAZEM

Kwota brutto
$ 60 772,20
$16 463,36
$1 600,00
$9 600,00
$88 435,56

W roku 2017 wdrożono system Chamo oraz dokonano aktualizacji systemu Virtua do
wersji 2015.1.SP1. Od maja 2017 ustalano z firmą Innovative warunki formalne i
techniczne wdrożenia. Konieczna okazała się wymiana serwera. Nowy sprzęt
zakupiono w sierpniu 2017. Instalację i konfigurację nowych urządzeń zakończono
do połowy września. Od 20 września firma Innovative rozpoczęła instalację
oprogramowania. Nowy system udostępniono

4 października 2017 r. Zakres

wykonanych prac objął:
-

indeksowanie systemu Chamo i wraz z rozwiazywaniem towarzyszących
temu problemów,

-

konfigurację interfejsu Chamo oraz tłumaczenie jego elementów,

-

konfigurację funkcji zamawiania pozycji z Chamo oraz wydruku zamówień,

-

wyjaśnianie problemów z prolongatami,

-

tworzenie skryptów dostosowujących Chamo do zasad udostępniania BUWr,

-

konfigurację modułu zapisów do BUWr.,

-

modyfikację skryptów automatyzujących przetwarzanie rekordów w VIRTUI,

-

instalację klienta VIRTUI w BUWr i bibliotekach specjalistycznych.

W 2017 r. zainstalowano Klienta systemu VIRTUA w bibliotekach specjalistycznych na 95
stanowiskach.
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Klienty VIRTUi zainstalowane w bibliotekach
specjalistycznych w 2017 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 6 154 osoby (w 2016 r. – 6 671).
Statystyka zamówień (rewersów) złożonych poprzez Vectors iPortal w Bibliotece Głównej
(w tym na rekordy zasobu) kształtowała się nastepująco:
Książki Skrypty Czytelnia
Gł.

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Suma

8509
7959
11115
7892
8046
5370
5047
0
2465
12400
9486
7550
85839

715
1186
970
542
663
435
197
0
102
1535
477
319
7141

977
603
964
842
1088
639
736
0
303
703
869
591
8315

Czytelnia
Czasopism
Bieżących

448
408
525
424
569
426
381
0
189
244
365
302
4281

Czytelnia Piasek RAZEM
Śląska

185
141
235
170
194
183
178
0
81
103
185
172
1827

30 10864
35 10332
45 13854
39
9909
65 10625
51
7104
22
6561
0
0
17
3157
30 15015
63 11445
16
8950
413 107816

UWAGA: powyższe dane mogą się różnić od statystyk rewersów zrealizowanych przez Wypożyczalnię i
Magazyn.
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Statystyka zamówień (rewersów) złożonych poprzez zdigitalizowane katalogi kartkowe:
Katalog
alfabetyczny

Styczeń
Luty
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień
Suma

Katalog
czasopism

238
202
237
195
193
214
171
0
101
283
298
188
2320

352
265
361
275
255
257
247
0
192
272
287
235
2998

Katalogi
śląskie

RAZEM

360
260
365
282
321
399
425
0
176
306
348
164
3406

950
727
963
752
769
870
843
0
469
861
933
587
8724

Podstawowe prace Oddziału Komputeryzacji koncentrowały się na:


Administrowaniu lokalną siecią komputerową i serwerami;



Zakupie i utrzymaniu oprogramowania komercyjnego (aktualizacja systemu Virtua
oraz wdrożenie Chamo, 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,


obsługa systemu kontroli dostępu,



obsługa sal audiowizualnych w czasie konferencji, warsztatów, szkoleń, prezentacji,



obsługa bibliotek specjalistycznych (głównie w zakresie wykorzystania systemu
VIRTUA, a także RUWr i BCUWr)
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XVII. Uwagi końcowe
Rok 2017, choć zdominowany przygotowaniami do Kongresu IFLA oraz wdrażaniem
nowego systemu bibliotecznego Chamo, był okresem kontynuacji wcześniej wytyczonych
kierunków rozwoju Biblioteki Uniwersyteckiej, dotyczących:


podnoszenia jakości świadczonych usług biblioteczno-informacyjnych oraz
usprawniania prac i procesów wewnątrz-bibliotecznych m.in. (wdrożenie
Chamo, rozpracowywanie nowych usług dotyczących samodzielnego
prolongowania

własnych

wypożyczeń

i

ustawiania

się

w

kolejce

oczekujących na materiały biblioteczne, aktualnie wypożyczone przez inne
osoby, wdrożenie nowych standardów prezentacji zbiorów w BCUWr
(strumieniowanie i wykorzystanie technologii IIIF),


przygotowywania

się

do

całkowitego

przeniesienia

Biblioteki

Uniwersyteckiej do nowego gmachu (skontra, realizacja protokołów,
odzyskiwanie niezwróconych zbiorów, praca nad napełnianiem bazy
dubletów, itp.),


prowadzenia

planowej

ochrony

i

zabezpieczania

cennych

zbiorów

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


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 (opracowanie centralne w systemie
VIRTUA,

pomoc

przy

tworzeniu

i

utrzymywaniu

podkolekcji

specjalistycznych w ramach BCUWr i RUWr, współpraca w ramach projektu
Leopoldina online),


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

Ten kierunek rozwoju będzie kontynuowany także w przyszłości.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH
ZA ROK 2017
I. Uwagi wstępne
W roku sprawozdawczym w uczelnianym systemie biblioteczno – informacyjnym
Uniwersytetu Wrocławskiego funkcjonowało 36 bibliotek, w tym: 30 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), Biblioteka Instytutu Konfucjusza.
II. Sprawy organizacyjne
Z dniem 1 września 2016 r. Zakład Studiów Żydowskich w Instytucie Filologii Polskiej
przekształcono

w

Katedrę

Judaistyki

na

Wydziale

Filologicznym

Uniwersytetu

Wrocławskiego oraz powołano Bibliotekę Katedry Judaistyki. Rok później, czyli w 2017 r.
w tej bibliotece utworzono etat.
W trakcie przeprowadzki do nowej siedziby są Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych,
Śródziemnomorskich i Orientalnych oraz Biblioteka Katedry Judaistyki.
W 2017r.

po ukończeniu remontu budynku Instytutu Historycznego, zbiory Biblioteki

Instytutu przeniesiono do nowych pomieszczeń.
W okresie sprawozdawczym zmniejszono tygodniową liczbę godzin otwarcia czytelni
Biblioteki Instytutu Psychologii z 34 na 15, z powodu wykorzystania jej jako salę
wykładową. Z kolei w Bibliotece Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego zlikwidowano
magazyn, w którym gromadzone były zbiory, głównie z XIX i pierwszej połowy XX wieku.
Efektem tego jest dalsza selekcja księgozbioru biblioteki, wymusiło to także przeniesienie
zbiorów do innych pomieszczeń. W Bibliotece Wydziału Chemii wypożyczenia odbywają
się w czytelni studenckiej.
III. Kadry
W roku sprawozdawczym w bibliotekach istniało 114 pełnych etatów i dwie ½ etatu (w
2016 r. 117 etatów i dwie ½ etatu). Przez Bibliotekę Uniwersytecką opłacane były etaty
Biblioteki Austriackiej, Centrum Brytyjskiego i Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.
Kierownicy wielu bibliotek zgłaszają potrzebę zwiększenia ilości etatów. Spowodowane
jest to koniecznością napełniania bazy Polskiej Bibliografii Naukowej, wprowadzania
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publikacji do Repozytorium i Biblioteki Cyfrowej, poszerzania działalności biblioteczno bibliograficznej, samodzielnego opracowania komputerowego zbiorów, prowadzenia
inwentarzy, przeprowadzania kontroli materiałów bibliotecznych w ustawowym terminie.
9 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 10 bibliotekarzy dyplomowanych i 8 pracowników z tytułem doktora.
IV. Wydatki
W porównaniu do 2016 roku - zwiększyła się kwota wydatkowana na zakup wydawnictw
zwartych i ciągłych, na usługi online, na zakup kart katalogowych, ekslibrisów, kodów
kreskowych, materiałów biurowych i materiałów do kserowania i na oprawę. Natomiast
zmniejszyła się suma wydanych pieniędzy na zakup zbiorów specjalnych, programów i
sprzętu komputerowego oraz na zakup mebli.
Na potrzeby bibliotek w roku sprawozdawczym wydano następujące kwoty:
Wydatki [w zł]

Wydatki [w zł]

wydawnictwa zwarte

2016 r.
625.389

2017 r.
697.099

więcej o 71.710

wydawnictwa ciągłe

524.747

535.528

więcej o 10.781

zbiory specjalne

12.927

3.280

mniej o 9.647

usługi online*

723.391

766.696

więcej o 43.305

oprawa

42.221

44.538

więcej o 2.317

inne **

54.210

105.709

więcej o 51.499

komputery, programy

127.107

64.151

mniej o 62.956

meble

118.843

6.435

mniej o 112.408

Rodzaj wydatków

Różnica [w zł]

* Konsorcja: Elseviera, Springera, EBSCOhost, JSTOR, SCI Ex., CA, ACS, RSC, Nature Chemistry,
AIP/APS, IOP, ProQuest Ebook Central i in.
** karty katalogowe, ekslibrisy, kody kreskowe, materiały biurowe, materiały do kserowania,
transport, delegacje, itp.
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V. Stan zbiorów
Księgozbiór opracowany w bibliotekach w 2017 r. liczył 1 670 167 jednostek
inwentarzowych, w tym: wydawnictwa zwarte 1 231 811 wol., wydawnictwa ciągłe 15 660
tytułów (389 002 woluminy), zbiory specjalne 49 354 jednostek inwentarzowych.
W porównaniu z rokiem 2016 do bibliotek wpłynęło więcej dzieł i woluminów wydawnictw
zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych.
Oprócz

księgozbioru,

który

jest

własnością

Uniwersytetu,

Biblioteka

Muzeum

Przyrodniczego posiada depozyt Polskiego Towarzystwa Zoologicznego (7 322 wol.
czasopism). W 2017 r. księgozbiór Biblioteki Wydziału Prawa przekroczył 232 tys. jedn.
inwentarzowych, Biblioteki Instytutu Historycznego 152 tys., Biblioteki Instytutu Filologii
Polskiej 139 tys. a Biblioteki Wydziału Nauk Społecznych -125 tys. jedn. inwentarzowych.
W pięciu bibliotekach księgozbiory były mniejsze niż 10 tys. jednostek inwentarzowych.
VI. Gromadzenie
Gromadzenie księgozbiorów w dużej mierze opierało się o zakup i dary krajowe.
Wymiana i egzemplarz obowiązkowy stanowią mniejszą część wpływu do zbiorów
bibliotek specjalistycznych. Dary i wymiana prowadzone są bezpośrednio przez biblioteki
specjalistyczne lub przez Bibliotekę Uniwersytecką.
Łącznie w bibliotekach specjalistycznych - wymiana krajowa i zagraniczna, egzemplarz
obowiązkowy, dary krajowe i zagraniczne – liczyły 6 911 wol. wydawnictw zwartych i 2
222 wol. wydawnictw ciągłych (w 2016 r. odpowiednio 6 237 wol. wyd. zwartych i 1 797
wol. wyd. ciągłych).
Księgozbiór pochodzący z kupna liczył 12 179 wol. wydawnictw zwartych i 2 096 wol.
wydawnictw ciągłych (odpowiednio w 2016 r. 9 067 wol. wydawnictw zwartych i 1 993 wol.
wydawnictw ciągłych).
Do zbiorów specjalnych przybyło 458 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.
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Dobrym rozwiązaniem jest dostęp do baz książek elektronicznych. W 2017 r. 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 2 361 pozycji
w Prawniczej i Ekonomicznej Bibliotece Cyfrowej. Własne kolekcje specjalistyczne w
Bibliotece Cyfrowej posiadają także: Instytut Psychologii, Instytut Pedagogiki, Wydział
Nauk Społecznych, Ogród Botaniczny, Centrum Studiów Niemieckich i Polskie
Towarzystwo Ludoznawcze. W Repozytorium swoje publikacje umieściły Wydziały: Prawa
(1 516), Nauk Społecznych (133), Nauk Historycznych i Pedagogicznych (495), Nauk
Biologicznych (7), Filologiczny (7), Biotechnologii (1) oraz Centrum Studiów Niemieckich
(13).
VII. Opracowanie
Biblioteka Uniwersytecka opracowywała centralnie wydawnictwa zwarte (bieżące
nabytki) w 2017 roku dla 22 bibliotek specjalistycznych.
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.
Dziewięć Bibliotek: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Chemii, Wydziału
Matematyki i Informatyki, Instytutu Pedagogiki, Instytutu Filologii Angielskiej, Instytutu
Filologii Polskiej, Instytutu Filologii Słowiańskiej, Instytutu Historycznego oraz Instytutu
Geografii w szerokim zakresie współuczestniczą w tworzeniu katalogu komputerowego w
systemie

VIRTUA –

samodzielnie

tworzą

rekordy kartoteki haseł wzorcowych,

bibliograficzne, zasobu i rekordy egzemplarza. Cztery biblioteki opracowują swoje zbiory
przedmiotowo: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Chemii, Wydziału
Matematyki i Informatyki, Instytutu Pedagogiki. Wspólnie opracowały przedmiotowo 1 515
dzieł w 1 591 wol.
Trzy Biblioteki: Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydziału Chemii, Instytutu
Pedagogiki samodzielnie opracowują zbiory ciągłe do katalogu centralnego NUKAT.
Poza centralnym opracowaniem pozostaje biblioteka Instytutu Astronomii, Centrum
Brytyjskie, CSNiE im. W. Brandta.
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Opracowanie tradycyjne w bibliotekach specjalistycznych

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

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

Opracowanie tradycyjne
wydaw.
zwarte
wol.
0
309
0
0
1543
570
588
0
219
10
392
0
152
1371
0
1147
381
379
0
278
0
0
147
0
0
0
0
1113
3446
100
0
0
0
0
0
0
112.145

wydaw.
ciągłe
wol.
169
8
124
136
126*
89
263
0
36
11
17
0
430
787
420
40*
10*
266
40
59
47
82
105
9
24
55
19
217*
624*
146
0
2
2
160
0
0
4.523

zb. specj.
jedn.
0
1
0
0
60
0
0
0
5
8
0
0
2
16
53
0
0
0
0
70
0
0
1
0
0
0
0
0
26
4
10
0
0
0
0
0
256

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

Nieopracowane zbiory zabezpieczone liczą łącznie 2 720 wol. wydawnictw zwartych, 1
497 wol. czasopism i kilka tysięcy odbitek.
Nieopracowane dary – 5 703 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
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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.
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 Bibliotek: Instytutu
Dziennikarstwa, Centrum Brytyjskiego oraz Biblioteki Centrum Studiów Niemieckich i
Europejskich, które posiadają tylko katalog komputerowy.
W Bibliotece Uniwersyteckiej znajduje się kartkowy Katalog Centralny Bibliotek
Specjalistycznych. Katalog uzupełniany jest przez biblioteki specjalistyczne kartami
nowych

nabytków,

opracowywanych

we

własnym

zakresie

lub

kartami

przekatalogowanych księgozbiorów.
Biblioteki, które same opracowują księgozbiory - przekazały do Katalogu Centralnego 160
kart wydawnictw zwartych i 411 kart do katalogu czasopism. Do katalogów własnych
biblioteki włączyły łącznie 23 596 kart.
IX. Udostępnianie
Zakłócenia w udostępnianiu spowodowane były przeprowadzkami, remontami bibliotek,
użyczaniem czytelń jako sal wykładowych, pracami skontrowymi, zmniejszonym stanem
obsady, absencją pracowników. Liczba godzin otwarcia czytelń w bibliotekach wynosiła 1
291 w tygodniu, a w wypożyczalniach 1 189 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 174 735 (w 2016 r. 196 481). Udostępniono w
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nich 350 235 jednostek inwentarzowych (w 2016 r. 392 792 jedn. inw.).
Księgozbiory podręczne w bibliotekach liczyły łącznie 101 327 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 1 268 miejsc (w 2016 r. 1 298 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 użytkowników 46 917 (w 2016 r. – 49 739).
W Bibliotece Wydziału Prawa, Wydziału Chemii, Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału
Matematyki

i

Informatyki,

Instytutu

Pedagogiki,

Instytutu

Psychologii,

Instytutu

Historycznego, Instytutu Filologii Polskiej i Instytutu Informacji Naukowej funkcjonuje
komputerowe wypożyczanie wydawnictw zwartych. Inne biblioteki przygotowują się do
komputerowego udostępniania. Wypożyczono na zewnątrz jednostek inwentarzowych
124 285 (w 2016 r. – 139 562).
Biblioteki prowadzą również wypożyczenia międzybiblioteczne.
Do bibliotek krajowych wypożyczono 1 713 wol. w tym przez BU 233 wol. Do bibliotek
zagranicznych 5 wol. w tym przez BU 5 wol. Z bibliotek krajowych wypożyczono 834 wol.
w tym przez BU 3 wol. Z bibliotek zagranicznych wypożyczono 13 wol. w tym przez BU 1
wol.
Dzięki możliwości samodzielnego prowadzenia wypożyczeń międzybibliotecznych przez
biblioteki

specjalistyczne

i

dzięki

elektronicznemu

formularzowi

wypożyczeń

międzybibliotecznych do bibliotek krajowych i zagranicznych znacznie skrócił się czas
oczekiwania użytkownika na zamówione materiały.
Liczba zamówień do czytelń wynosiła 365 056, do wypożyczalni – 154 741. 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

spadek

odwiedzin

w

czytelniach

i

zmniejszenie

się

liczby

udostępnionych w nich jednostek inwentarzowych oraz zmniejszenie się liczby książek
wypożyczonych na zewnątrz. Zmiany spowodowane są wykorzystywaniem czasopism i
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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 wypożyczeń 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 czytelnicy
dowiadują się z katalogów online, a strona internetowa Biblioteki Uniwersyteckiej
www.bu.uni.wroc.pl łatwo doprowadza do każdej biblioteki specjalistycznej.
X. Działalność informacyjna.
W roku sprawozdawczym biblioteki udzielały informacji biblioteczno – bibliograficznych, 2
441 pisemnych krajowych i 46 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 online do Bazy Publikacji Pracowników

60

Uniwersytetu Wrocławskiego. Łącznie biblioteki wprowadziły do Bazy 4 856 opisów
publikacji przez formularze online. 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 są 383 komputery, w tym z dostępem do Internetu: dla
pracowników – 167, a dla użytkowników – 216.
Czytelnicy mogą również korzystać z Internetu w pracowniach komputerowych, które
znajdują się w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Wrocławskiego. W kilku
bibliotekach jest możliwość korzystania z Internetu bezprzewodowego. Kilka bibliotek w
dalszym ciągu posiada skromne i przestarzałe wyposażenie, co bardzo utrudnia kontakt
mailowy, przesyłanie wiadomości i informacji.
XII. Kontrola i selekcja księgozbiorów
Skontrum księgozbioru w bibliotekach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 29.10.2008 r. przeprowadza się obowiązkowo co 10 lat, a
w szczególnych przypadkach częściej.
Inwentaryzację księgozbioru w 2017 roku przeprowadziło 5 bibliotek. Łącznie ujawniono
470 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 2017 r. 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 6 bibliotek. Łącznie wyselekcjonowano
2 611 wol. wydawnictw zwartych, ciągłych i zbiorów specjalnych. Wielką selekcję
księgozbioru przeprowadzały Biblioteki: Wydziału Nauk Biologicznych, Instytutu Filologii
Polskiej i Instytutu Filologii Romańskiej.
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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 własnym
zakresie. W roku sprawozdawczym na oprawę księgozbiorów 12 bibliotek wydało łącznie
44 538 PLN, więcej o 2 317 PLN w stosunku do roku 2016.
XIV. Lokale, remonty, przeprowadzki
Łączna powierzchnia użytkowa w bibliotekach wynosiła 11 758 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 2017 r. liczba komputerów, kserografów, czytników w bibliotekach w stosunku do roku
2016 nie uległa znaczącej zmianie.
XVI. Szkolenie, praktyki i podnoszenie kwalifikacji
W Bibliotece Uniwersyteckiej pracownicy bibliotek specjalistycznych biorą udział w
szkoleniach specjalistycznych. W 2017 r. Oddział Informacji Naukowej przeszkolił
pracowników z tworzenia i uzupełniania Repozytorium UWr, z wprowadzania obiektów do
Biblioteki Cyfrowej UWr, elektronicznych baz danych, z procedury nadawania numerów
DOI i wprowadzania do systemu mEDRA. Bibliotekarze chętnie korzystali ze szkoleń
internetowych na platformie Webex z baz Web of Science.
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Pięcioro pracowników Biblioteki Instytutu Filologii Angielskiej szkoliło się w Oddziale
Udostępniania w ramach przystąpienia Biblioteki do systemu VIRTUA. W 2017 r. 1 osoba
została przeszkolona z zakresu tworzenia rekordu zasobu, 2 z pobierania rekordów
bibliograficznych z bazy NUKAT, a 1 z katalogowania wydawnictw ciągłych.
Nowoprzyjętych pracowników - biblioteki szkolą we własnym zakresie. Po zapoznaniu się
z działalnością własnej biblioteki pracownicy kierowani są do Biblioteki Uniwersyteckiej na
tzw. szkolenia specjalistyczne.
W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracownicy bibliotek podejmują lub
kontynuują studia, studia podyplomowe i kursy językowe.
XVII. Działalność dydaktyczna i naukowa
Pracownicy bibliotek aktywnie uczestniczyli w szkoleniu studentów I roku, prowadząc
ćwiczenia i wykłady z przysposobienia bibliotecznego. Przeszkolili 7 724 studentów w 227
grupach, poświęcając na szkolenie 298 godzin. Szkolenie prowadziło 49 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 2017 r. 4 Biblioteki: Niderlandystyczna, Kulturoznawstwa, Nauk Społecznych, Polskiego
Towarzystwa Ludoznawczego przyjęły na praktyki specjalistyczne, które objęły łącznie 7
studentów.
W 2017 r. 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 2017 r. zostało wydanych

39 publikacji pracowników bibliotek

specjalistycznych a 10 złożonych do druku.
Wykaz publikacji zawarty w bieżącym Sprawozdaniu prezentuje łącznie wszystkie
publikacje

pracowników

specjalistycznych.

Biblioteki

Uniwersyteckiej

i

pracowników

bibliotek
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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 2017 r. współpraca dotyczyła: zakupów książek, prenumeraty czasopism, wymiany
publikacji,

wypożyczeń

międzybibliotecznych,

informacji

bibliograficznych,

praktyk

studenckich dla słuchaczy innych szkół, szkoleń w ramach programu Erasmus+.
Wystawy.
Pracownicy z Biblioteki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa przygotowali
wystawę towarzyszącą konferencji „Funkcje bibliotek – dawniej i dziś”.
Pani K. Lukjan z Biblioteki Wydziału Chemii przygotowała wystawę nt. 70. lat istnienia
czasopisma „Wiadomości Chemiczne: historia - współczesność”.
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych zorganizowała trzy wystawy malarstwa.
Pani D. Żminkowska z Biblioteki Austriackiej przygotowała 4 wystawy: z okazji 25-lecia
Biblioteki: „KALLIOPE Austria. Kobiety w społeczeństwie, literaturze i nauce”, „Kobiety
Reformacji”, z okazji 300 rocznicy urodzin cesarzowej Marii Teresy, z okazji „150 lat Nad
pięknym modrym Dunajem”.
Panie z Centrum Brytyjskiego przygotowały wystawy na temat twórczości między innymi:
Jane Austen, Josepha Conrada, Kazuo Ishiguro.
Tradycją w wielu bibliotekach są również wystawy nowości organizowane przez
wydawców.
Każdego roku bibliotekarze chętnie uczestniczą w przygotowaniach do Dolnośląskiego
Festiwalu Nauki, podczas którego prezentują swoje zbiory, organizują wykłady,
prezentacje multimedialne, słuchowiska, projekcje filmowe.
Konferencje.
W 2017 r. część bibliotekarzy uczestniczyło aktywnie w szkoleniach i konferencjach, a
także w przygotowaniu wystaw i spotkań w Instytutach podczas Światowego Kongresu
IFLA, który odbywał się we Wrocławiu w dniach 19 – 25 sierpnia. Warto wymienić udział
kierownika Biblioteki Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
mgr S. Zielińskiej w konferencji "Najnowsza słowiańska literatura popularna" w Kijowie na
Uniwersytecie T. Szewczenki, gdzie przedstawiła referat "Biblioteka jako miejsce w
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literaturze fantasy". Z kolei mgr A. Choroś z Biblioteki Instytutu Filologii Polskiej wygłosiła
wykład w ramach Wszechnicy Wiedzy o Wrocławiu pt: Tadeusz Mikulski – naukowiec,
dydaktyk, bibliotekarz. W roku sprawozdawczym Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich
we współpracy z Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną, zorganizowała IX konferencję
„Rola biblioteki w środowisku lokalnym”, w której wzięło udział wielu bibliotekarzy, w tym,
m.in.: mgr J. Czyrek z Biblioteki Wydziału Chemii (redaktor materiałów konferencyjnych),
mgr M. Bosacka z referatem „Zmiana jako paradygmat funkcjonowania biblioteki
specjalistycznej uczelnianego systemu biblioteczno-informacyjnego jako odpowiedź na
potrzeby środowiska akademickiego w Bibliotece Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu
Wrocławskiego. Ponadto, M. Bosacka uczestniczyła w XI Bałtyckiej Konferencji
Zarządzanie i Organizacja Bibliotek „Multibibliotekarstwo” z referatem „Światy wirtualne w
kształceniu kompetencji informacyjnych: teoria i praktyka”. Pracownicy Biblioteki Instytutu
Psychologii wzięli udział w kilku konferencjach: dr W. Czernianin i mgr K. Chatzipentidis w
XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СМЫСЛА
ЖИЗНИ И АКМЕ w Moskwie z wystąpieniem „Therapeutic influence of myths and fairy
tales on the meaning of life perception” oraz

w II Konferencji Naukowej z cyklu:

Wrocławskie Spotkania Pedagogów Specjalnych „Nic o nas bez nas” – osoby z
niepełnosprawnościami

w

drodze

ku

dorosłości

z referatem

„Dorosłe

osoby

z

niepełnosprawnością jako twórcy literaccy”, natomiast mgr K. Chatzipentidis uczestniczył
w:

XXII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

СМЫСЛА ЖИЗНИ И АКМЕ w Moskwie z wystąpieniem „Reminiscence bibliotherapy and
meaning of life of elderly”, w II Konferencji Naukowej z cyklu: Wrocławskie Spotkania
Pedagogów Specjalnych „Nic o nas bez nas” – osoby z niepełnosprawnościami w drodze
ku dorosłości z wystąpieniem „Biblioterapia reminiscencyjna w domach pomocy
społecznej”, a także w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej XXX Forum Pedagogów –
Współczesne przestrzenie dyskursu nad edukacją,

z wystąpieniem - „Możliwości

wykorzystania literatury w terapii osób starszych”.

Mgr Anna Szemplińska na II

Konferencji Naukowej z cyklu: Wrocławskie Spotkania Pedagogów Specjalnych „Nic o nas
bez nas” – osoby z niepełnosprawnościami w drodze ku dorosłości wystąpiła wraz z
dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkującymi Wspólnotę
L'Arche i była moderatorem stołu dyskusyjnego: Wsparcie instytucjonalne i społeczne
osób z niepełnosprawnościami, a podczas III-ej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z
cyklu "Student

z niepełnosprawnością w środowisku akademickim" pod tytułem

"Dorosłość z niepełnosprawnością – edukacja, praca, rodzina" wystąpiła z referatem
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„Aktywność społeczna studentów na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną we
Wspólnocie L' Arche"; pracownicy Biblioteki Kulturoznawstwa i Muzykologii uczestniczyli
w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych i VII Ogólnopolskiej
Konferencji Fonotek, 3 pracowników Biblioteki Wydziału Prawa w uczestniczyło w 3
konferencjach:

mgr

międzynarodowej

Tadeusz

konferencji

Juchniewicz
naukowej

pt.

wziął

udział

w

"Przeciwdziałanie

Kaliningradzie
terroryzmowi

w
i

ekstremizmowi - analiza sytuacyjna (organizacja i przeprowadzenie dużej imprezy
masowej z uwzględnieniem warunków geopolitycznych regionu) oraz w Wilnie w
Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Nauka a oświata mniejszości
narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro : (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne,
prawne

i

historyczne)”,

w

XV

Konferencji

Kierowników

Bibliotek

Prawniczych

uczestniczyły: mgr B. Górna i mgr Magdalena Łuczak. Ponadto, pracownik Biblioteki
Centrum Studiów Niemieckich mgr A. Wolańska uczestniczyła w międzynarodowej
konferencji naukowej „Innovative Library in Digital Age“ i miała wystąpienie na Kongresie
Polonoznawców. Ponadto, wystąpiła z referatem „Metoda etnograficzna i UX usability
testing w badaniach nad doświadczeniem użytkowników bibliotek. Badania jakościowe
kontra kult statystyki” na Małopolskim Forum Bibliotek i pomagała w organizacji konferencji
„Cycles of Commemoration. Forced Labor in Europe during World War II. International
Forum”.
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Do niniejszego sprawozdania dołączono:
1. Wykaz publikacji pracowników bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego za
rok 2017.
2. Zestawienie wystaw organizowanych lub współorganizowanych przez
Bibliotekę Uniwersytecką w 2017 r.

3. Wykaz

konferencji,

seminariów

i

narad,

w

których

uczestniczyli

pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w 2017 r.

4. Zestawienia tabelaryczne dotyczące bibliotek Uniwersytetu Wrocławskiego
w 2017 r.:
-

dochodów i wydatków,

-

gromadzenia,

-

opracowania,

-

udostępniania zbiorów,

-

działalności bibliotek specjalistycznych.

5. Streszczenia sprawozdań bibliotek specjalistycznych.
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Wykaz publikacji naukowych pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej i
bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego za rok 2017

Artykuły problemowe
Czernianin Halina (Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych)
Zarys teorii psychoanalitycznej Zygmunta Freuda (1856-1939) w perspektywie psychologii literatury / Wiktor
Czernianin, Halina Czernianin. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. // Przegląd Biblioterapeutyczny. - T. 7,
nr 1 (2017), s. 13-33 - Zasób elektroniczny: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84162
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Czernianin Wiktor (Biblioteka Instytutu Psychologii)
Zarys teorii psychoanalitycznej Zygmunta Freuda (1856-1939) w perspektywie psychologii literatury / Wiktor
Czernianin, Halina Czernianin. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. // Przegląd Biblioterapeutyczny. - T. 7,
nr 1 (2017), s. 13-33 - Zasób elektroniczny: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84162
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Jóźwiak Monika (Biblioteka Uniwersytecka)
Dokumenty życia społecznego w badaniach i ich wykorzystanie / Monika Jóźwiak // Toruńskie Studia
Bibliologiczne. - Vol. 10, no 1 (2017), s. 199-203. - Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji "Dokumenty
życia społecznego w badaniach i praktyczne ich wykorzystanie", która odbyła się w Dolnośląskiej Bibliotece
Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu w dniach 6-7 października 2017 r.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Juchniewicz Tadeusz (Biblioteka Wydziału Prawa, administracji i Ekonomii)
Edukacja mniejszości narodowych na Dolnym Śląsku / Artur Ławniczak, Tadeusz Juchniewicz // Rocznik
Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy. - Vol. 17 (2017), s. 275-296. - Dostęp
http://www.snpl.lt/Rocznik/17/R.17.275-296.pdf. (jęz. polski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Lewińska Jadwiga (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
VIII Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich "Nowe projekty, cenne inicjatywy i ciekawe
przedsięwzięcia bibliotek naukowych" (Wrocław, 2 grudnia 2016 r.) / Jadwiga Lewińska // Nowa Biblioteka. 2017, nr 2, s. 151-154
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Osowska Anna, Przybytek Dariusz (Biblioteka Uniwersytecka)
Jak mapy Eugeniusza Romera w atlasie z 1916 roku przekonały uczestników konferencji pokojowej w
Paryżu o istnieniu Polski - spojrzenie historyczno-metodyczne / Anna Osowska, Dariusz Przybytek. Bibliogr. // Z dziejów kartografii. - T. 21 (2017), s. 145-159
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
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Piotrowicz Grażyna (Biblioteka Uniwersytecka)
Welcome to the Wrocław University Library : multicultural collections and digital technologies / Grażyna
Piotrowicz. - Streszcz. w jęz. ang. - Dostęp: http://library.ifla.org/2073/1/088-piotrowicz-en.pdf. - . - Link
zweryfikowany 25.01.2018
(jęz. angielski, wydawnictwo zagraniczne, afiliacja UWr)
Szeląg Adam (Biblioteka Instytutu Historii Sztuki)
Dekoracja malarska w budynku młyna papierniczego w Dusznikach-Zdroju / Andrzej Kozieł, Adam Szeląg. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., niem. i czes. // Rocznik Muzeum Papiernictwa. - Nr 11 (2017), s. 9-37 : il.,
fot.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Szemplińska Anna (Biblioteka Instytutu Psychologii)
Aktywność społeczna młodzieży studenckiej na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną we
wspólnotach L'Arche / Anna Szemplińska. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. // Pedagogika Katolicka. Nr 21 (2017), s. 93-101 : fot.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Lectio divina - w poszukiwaniu teologicznych implikacji biblioterapii / Anna Szemplińska. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. pol., ang. // Przegląd Biblioterapeutyczny. - T. 7, nr 1 (2017), s. 35-41 - Zasób elektroniczny:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84162
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Zastosowanie biblioterapii w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie Wspólnoty
L'Arche / Anna Szemplińska, Kiriakos Chatzipentidis. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. // Edukacja
Humanistyczna. - 2017, nr 1, s. 161-170 - Dostęp: http://wshtwp.pl/img/eh/1-2017/161-170.pdf. - . - Link
zweryfikowany 22.09.2017
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Rozdziały w książkach – opracowania problemowe
Bińkowska Iwona (Biblioteka Uniwersytecka)
Piękno i użyteczność : koncepcje łączenia funkcji ogrodów ozdobnych, użytkowych i gospodarczych :
wybrane realizacje na Śląsku / Iwona Bińkowska // W: Książ : pamiętajmy o ogrodach! / pod redakcją Beaty
Lejman. - Wrocław : Muzeum Narodowe, 2017. - S. 277-299 : il. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. niem. Recenzja : dr hab. Agnieszka Zabłocka-Kos, dr hab. inż. arch Krzysztof Rostański.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Bosacka Maria (Biblioteka Instytutu Pedagogiki)
Zmiana jako paradygmat funkcjonowania biblioteki specjalistycznej uczelnianego systemu bibliotecznoinformacyjnego jako odpowiedź na potrzeby środowiska akademickiego w Bibliotece Instytutu Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiego / Maria Bosacka // W: Rola biblioteki w środowisku lokalnym : praca zbiorowa /
pod red. Joanny Czyrek i Jadwigi Wojtczak. - Wrocław : Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich :
Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu, 2017. - S. 29-35. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. Dostęp: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39155. - . - Link zweryfikowany 08.01.2018. Recenzent: dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz. - Materiały z IX konferencji zorganizowanej przez
Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich i Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną, Wrocław, 1.12.2017
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
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Hołownia Ryszard (Biblioteka Instytutu Historii Sztuki)
Kozłówka - palace and park complex = Kozłów - zespół pałacowo-parkowy / Ryszard Hołownia // W: Poland
national and historical monuments = Polska pomniki historii / Christian Parma zdjęcia ; [tekst: Grzegorz
Rudziński (wstęp) i 35 pozostałych ; tłumaczenie angielskie Adrian Lukas Smith]. - Marki : Wydawnictwo
Parma Press, 2017. - S. 226-233
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Krzeszów - former Cistercian Abbey Complex = Krzeszów - zespół dawnego opactwa cystersów / Ryszard
Hołownia // W: Poland national and historical monuments = Polska pomniki historii / Christian Parma
zdjęcia ; [tekst: Grzegorz Rudziński (wstęp) i 35 pozostałych ; tłumaczenie angielskie Adrian Lukas Smith]. Marki : Wydawnictwo Parma Press, 2017. - S. 90-99
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Łańcut - castle and park complex = Łańcut - zespół zamkowo-parkowy / Ryszard Hołownia // W: Poland
national and historical monuments = Polska pomniki historii / Christian Parma zdjęcia ; [tekst: Grzegorz
Rudziński (wstęp) i 35 pozostałych ; tłumaczenie angielskie Adrian Lukas Smith]. - Marki : Wydawnictwo
Parma Press, 2017. - S. 234-240
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Legnickie Pole - former Benedictine Monastery complex = Legnickie Pole - pobenedyktyński zespół
klasztorny / Ryszard Hołownia // W: Poland national and historical monuments = Polska pomniki historii /
Christian Parma zdjęcia ; [tekst: Grzegorz Rudziński (wstęp) i 35 pozostałych ; tłumaczenie angielskie Adrian
Lukas Smith]. - Marki : Wydawnictwo Parma Press, 2017. - S. 100-105
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)

Sulejów - Cistercian Abbey Complex = Sulejów - zespół opactwa cystersów / Ryszard Hołownia // W: Poland
national and historical monuments = Polska pomniki historii / Christian Parma zdjęcia ; [tekst: Grzegorz
Rudziński (wstęp) i 35 pozostałych ; tłumaczenie angielskie Adrian Lukas Smith]. - Marki : ydawnictwo
Parma Press, 2017. - S. 82-89
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Żagań - former Augustinian Monastery complex = Żagań - poaugustiański zespół klasztorny/ Ryszard
Hołownia // W: Poland national and historical monuments = Polska pomniki historii / Christian Parma
zdjęcia ; [tekst: Grzegorz Rudziński (wstęp) i 35 pozostałych ; tłumaczenie angielskie Adrian Lukas Smith]. Marki : Wydawnictwo Parma Press, 2017. - S. 112-119
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Juchniewicz Tadeusz (Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii)
Obespečenie bezopasnosti massovyh sportivnyh meropriâtij v Pol'še / Rafał Cieśla, Tadeusz Juchniewicz //
W: Situacionnyj podhod v rešenii sovremennyh problem protivodejstviâ terrorizmu i èkstremizmu : materialy
vserossijskoj naučno-praktičeskoj konferencii "Protivodejstvie terrorizmu i èkstremizmu : situacionnyj podhod
(v usloviâh organizacii i provedeniâ krupnyh sportivnyh meropriâtij, s učetom geopolitičeskogo položeniâ
regiona i dr.)" / red. Tat'âna Stanislavovna Volčeckaâ. - Kaliningrad : Izdatel'stvo Baltijskogo Federal'nogo
Universiteta im. I. Kanta, 2017. - S. 76-85
(jęz. rosyjski, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Kowalska Hanna (Biblioteka Uniwersytecka)
Praca Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu na rzecz środowiska akademickiego / Hanna Kowalska // W:
Rola biblioteki w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / pod red. Joanny Czyrek i Jadwigi Wojtczak. Wrocław : Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich : Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu,
2017. - S. 25-28. - Streszcz. w jęz. pol. - Dostęp: http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39155. - . Link zweryfikowany 08.01.2018. - Recenzent: dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz - Materiały z IX
konferencji zorganizowanej przez Korporację Bibliotekarzy Wrocławskich i Dolnośląską Bibliotekę
Pedagogiczną, Wrocław, 1.12.2017
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
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Sobel Grzegorz (Biblioteka Uniwerystecka)
Mapa gastronomiczna Dolnego Śląska / Grzegorz Sobel // W: Od "Landschaftu" do "krajobrazu" : z
pogmatwanych dziejów Śląska / pod redakją Grzegorza Straucholda, Joanny Nowosielskiej-Sobel, Rafała
Nowakowskiego. - Wrocław : Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", 2017. - (Spotkania Dolnośląskie Nowe). - S.
[170]-193. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. - Recenzenci: Prof. Elżbieta Kościk, Uniwersytet Wrocławski,
Prof. Piotr Mickiewicz, Dolnośląska Szkoła Wyższa. - Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Śląska
przestrzeń. Krajobraz wyobrażony - pamięć - tożsamość.", przygotowana i zorganizowanej przez Pracownię
Atlasu Historycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy współudziale Ośrodka
"Pamięć i Przyszłość " w dniu 16 września 2016 r.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Sołowiej Magdalena, Stańczak Dorota (Biblioteka Uniwersytecka)
Analiza zasobów, dostępności i wykorzystania komercyjnych baz danych abonowanych przez Uniwersytet
Wrocławski w kontekście ich przydatności dla użytkownika / Magdalena Sołowiej, Dorota Stańczak // W: Z
problemów bibliotek naukowych Wrocławia. 13, V Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy / red. Agnieszka
Łuszpak, Jędrzej Leśniewski. - Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej. - S. 95-106. - Bibliogr. Streszcz. w jęz. ang. - Recenzja: Aneta Firlej-Buzon. - Tekst przedstawiony na V Wrocławskich Spotkaniach
Bibliotekarzy, które odbyły się 15-16 września 2016 r. we Wrocławiu.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Szemplińska Anna (Biblioteka Instytutu Psychologii)
Duchowość wspólnot L'Arche : szkoły serca wspólnot L'Arche : wszyscy jesteśmy ubogimi / Anna
Szemplińska // W: Pedagogika katolicka : założenia i realizacja / pod red. Jana Zimnego. - Stalowa Wola :
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Katedra Pedagogiki Katolickiej, 2017. - S. 150-162. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol., ang. - Recenzenci: Ks. prof. dr hab. Amantius Akimjak, Ks.prof.dr hab. Stefan
Koperek, prof. dr hab. Jana Burgerova
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Monografie
Kubocz Justyna (Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej)
Erinnern als Kunst und Pflicht : zum literarischen und kulturpolitischen Wirken von Monika Taubitz / Justyna
Kubocz. - Dresden : Neisse Verlag, 2017. - 317 s. : fot. - (Dresdner Wissenschaftliche Bibliothek ; Bd. 10). Bibliogr. s. 244-271.
(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Pandura Mariusz (Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych)
Korespondencja Wincentego Lutosławskiego z Kazimierzem Twardowskim : lata 1895-1936 / listy z
oryginałów przeczytali, przepisali, opracowali oraz wstępem poprzedzili Radosław Kuliniak, Dorota
Leszczyna, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak. - Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2017. - 447 s. (Biblioteka Europejska) - Recenzenci: Prof. zw. dr hab. Adam Grzeliński ; Prof. zw. dr hab. Andrzej J. Noras S. 13-183 : Bliskie spotkania luminarzy polskiej filozofii. Wincenty Lutosławski versus Kazimierz Twardowski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Korespondencja Władysława Weryhy z Kazimierzem Twardowskim / Władysław Weryho, Kazimierz
Twardowski ; listy przeczytali, przepisali, opracowali oraz wstępem poprzedzili Radosław Kuliniak, Dorota
Leszczyna, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak. - Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2017. - 798, [5]
s. : fot., tab. - (Biblioteka Europejska). - S. 15-293 : Historia wielkiej symbiozy - "Przeglądu Filozoficznego" z
"Ruchem Filozoficznym". - Recenzenci: prof. zw. dr hab. Adam Grzeliński, prof. zw. dr hab. Andrzej J. Noras.
- Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Rektora i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu
Wrocławskiego.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
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Surowiec Michał (Biblioteka Uniwersytecka)
Osadnictwo polskie na Dolnym Śląsku na przykładzie podlegnickiej wsi Kunice / Michał Surowiec. Wrocław : Wydawnictwo eBooki.com.pl, 2017 - 134 s. - Bibliogr. - Recenzent: dr hab. Miron Urbaniak, prof.
Uniwersytetu Wrocławskiego
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Inne rozdziały (komunikaty, streszczenia, biogramy)
Szemplińska Anna (Biblioteka Instytutu Psychologii)
Bibliografia prac Profesor Marii M. Straś-Romanowskiej / oprac. Anna Szemplińska // W: Jakość życia w
refleksji psychologicznej : według uczniów i przyjaciół Marii M. Straś-Romanowskiej / red nauk. Bogna
Bartosz, Elżbieta Dryll, Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia, 2017. - S. 2133. - Recenzenci naukowi: dr hab. prof. UWr Danuta Borecka-Biernat et al. - Współpraca wydawnicza
Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Podręczniki/skrypty
Czernianin Halina (Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych)
Czernianin Wiktor (Biblioteka Instytutu Psychologii)
Podstawy współczesnej biblioterapii : podręcznik akademicki / Wiktor Czernianin, Halina Czernianin, Kiriakos
Chatzipentidis. - Wrocław : eBooki.com.pl, 2017. - 408 s. - (Seria Monografie "Przeglądu
Biblioterapeutycznego" ; Monografia nr 2). - S. 13-14: przedmowa - Bibliogr. przy rozdz. - Zasób
elektroniczny: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84385. - Link zweryfikowano 10.10.2017. Recenzenci: prof. dr hab. Danuta Borecka-Biernat, prof. dr hab. Bernadeta Szczupał.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Inne artykuły (komunikaty, streszczenia, wywiady, dyskusje)

Wolańska Agnieszka (Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta)
Dlaczego przychodzą ? Biblioteka jako miejsce i marka / Christian Ulrich Lauersen ; tłum. Agnieszka
Wolańska
//
Biuletyn
EBIB.
2017,
nr
7(177).
Dostęp:
http://open.ebib.pl/ojs/index.php/ebib/article/view/591/753. - Link zweryfikowany 25.01.2018
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)

Prace redakcyjne, redakcje tomu

Czernianin Wiktor (Biblioteka Instytutu Psychologii)
Przegląd Biblioterapeutyczny / red. merytoryczny tomu Wiktor Czernianin, red. tematyczny Wita Szulc - T. 7,
nr 1 (2017). - Wrocław : Publishing House eBooki.com.pl, 2017. - 172, [3] s. : il., tab. - Bibliogr. po art.. Teksty głównie w jęz. pol., pojedyncze w jęz. wł. i port. Streszcz. w jęz. pol., ang. - Zasób elektroniczny:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/62930. - . - Link zweryfikowany 19.10.2017
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
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Czyrek Joanna (Biblioteka Wydziału Chemii)
Rola biblioteki w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / pod red. Joanny Czyrek i Jadwigi Wojtczak. Wrocław : Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich : Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu,
2017. - 113 s. : il., tab. - Bibliogr. przy rozdz. - Streszcz. rozdz. w jęz. pol. - Dostęp:
http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39155. - . - Link zweryfikowany 08.01.2018. - Recenzent: dr
hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz - Materiały z IX konferencji zorganizowanej przez Korporację Bibliotekarzy
Wrocławskich i Dolnośląską Bibliotekę Pedagogiczną, Wrocław, 1.12.2017
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
Kubocz Justyna (Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej)
Dem Land, das ihr sein Wort gab. Festschrift für Monika Taubitz zum achtzigsten Geburtstag / Hrsg. v.
Edward Białek, Detlef Haberland, Arno Herzig, Stefanie Kemper, Justyna Kubocz, Jan Pacholski, Natalia
Południak und Paweł Zimniak. - Dresden : Neisse Verlag, 2017. - 242 s. : fot. - Bibliogr. przy tekstach. Praca dedykowana Monice Taubitz z okazji osiemdziesiątych urodzin.
(jęz. niemiecki, wydawnictwo zagraniczne, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Recenzje
Lukjan Kazimiera (Biblioteka Wydziału Chemii)
Güttlerowie - kronika rodzinna w XIV częściach : z dziejów Złotego Stoku / Kazimiera Lukjan. - Dostęp:
http://www.kopalniazlota.pl/pl/historia/guettlerowie-kronika-rodzinna. (jęz. polski, wydawnictwo krajowe, afiliacja UWr)
Wolańska Agnieszka (Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta)
Priestner Andy, Borg Matt (red.) : User Experience in Libraries. Applying Ethnography and Human-Centered
Design. New York, 2016 : [recenzja]. - Rec.: Wolańska Agnieszka // Przegląd Biblioteczny. - R. 85, z. 2
(2017), s. 219-223
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe)

Rok 2016
Artykuły problemowe

Sobel Grzegorz (Biblioteka Uniwersytecka)
Smakosz wrocławski : o gastronomii Wrocławia w czasach belle époque / Grzegorz Sobel // Pamięć i
Przyszłość. - 2016, nr 4, s. 6-12 : fot.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, brak informacji o afiliacji)
Zawadzka Aleksandra (Biblioteka Uniwersytecka)
Między lokalnością a potrzebami ministerialnymi - z doświadczeń rejestracji dorobku piśmiennicznego
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu w roku 2015 / Aleksandra Zawadzka. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. // Studia o Książce i Informacji. - [Nr] 35 (2016), s. 119-132 - Zasób elektroniczny:
http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.7. (jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana)
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Rozdziały w książkach - opracowania problemowe

Humecki Mariusz (Biblioteka Uniwersytecka)
Spółdzielczość ukraińska na Łemkowszczyźnie w latach okupacji niemieckiej (1939-1944) / Mariusz
Humecki // W: Łemkowie, Bojkowie, Rusini : historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. T. 6 /
redakcja naukowa: Bohdan Halczak, Roman Drozd, Stefan Dudra, Olena Kazakevych, Oksana Kuzmenko,
Paul J. Best, Michal Šmigel'. - Słupsk ; Warszawa : Tyrsa, 2016. - S. 114-124. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz.
ang. - Recenzja: Jurij Makar, Vitaliy Makar.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Karlak Weronika (Biblioteka Uniwersytecka)
Die Altdruck-Bestände aus aufgehobenen Klöstern in der Universitätsbibliothek Breslau : die Tätigkeit von
J.G.G. Büsching und der derzeitige Stand Provenienzforschung / Weronika Karlak // W: Die Auflösung der
Klöster in Preußisch-Schlesien 1810 / hrsg. von Marek Derwich. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo
Miłośników Historii, 2016. - (Dziedzictwo Kulturowe po Skasowanych Klasztorach / red. Marek Derwich ; t.
6). - S. [269]-300 : il. - Bibliogr. - Dostęp: http://www.kasaty.pl/publikacje/seria-wydawnicza/6-2016/. - . - Link
zweryfikowany 04.04.2017. - Recenzenci: Bogusław Czechowicz, Marek Czapliński. - Praca naukowa
finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program
Rozwoju Humanistyki" w latach 2012-2016.
(jęz. niemiecki, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Kowalska Hanna (Biblioteka Uniwersytecka)
Krakowskie wydawnictwa muzyczne na przełomie XIX i XX wieku / Hanna Kowalska // W: Kraków - Lwów :
książki XIX - XX wieku / pod reakcją Sabiny Kwiecień, Iwony Pietrzkiewicz, Ewy Wójcik. - Kraków :
Księgarnia Akademicka, 2016. - (Kraków - Lwów : Książki, Czasopisma, Biblioteki ; t. 14). - S. 25-30. Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang. - Recenzent dr hab. Jolanta Gwioździk
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Michałowska Aleksandra (Biblioteka Uniwersytecka)
Jak Stanisław Poniatowski trafił do Internetu, czyli o projekcie badawczym realizowanym w Polskim
Towarzystwie Ludoznawczym słów kilka / Anna Skowron-Jaślanek, Aleksandra Michałowska // W: Znad
Amuru do przestrzeni cyfrowej : digitalizacja kolekcji dokumentów i fotografii Stanisława Poniatowskiego ze
zbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego / pod red. Stefanii Skowron-Markowskiej. - Wrocław :
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2016. - S. 43-58. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Dostęp:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79956. - . - Link zweryfikowany 24.02.2017. - Recenzenci: Edyta
Izabela Rudolf, Franciszek Rosiński.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)

Udostępnianie i upowszechnianie zasobów Archiwum PTL - perspektywy rozwoju w świetle realizacji
projektu "Utworzenie repozytorium cyfrowego: Dokumenty i fotografie Stanisława Poniatowskiego (18841945)" / Aleksandra Michałowska, Anna Skowron-Jaślanek // W: Znad Amuru do przestrzeni cyfrowej :
digitalizacja kolekcji dokumentów i fotografii Stanisława Poniatowskiego ze zbiorów Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego / pod red. Stefanii Skowron-Markowskiej. - Wrocław : Polskie Towarzystwo Ludoznawcze,
2016. - S. 59-75. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. pol. i ang. - Dostęp:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/79956. - . - Link zweryfikowany 24.02.2017. - Recenzenci : Edyta
Izabela Rudolf, Franciszek Rosiński.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, brak informacji o afiliacji)
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Przybytek Dariusz (Biblioteka Uniwersytecka)
Mapy osadnicze Dolnego Śląska w okresie nowożytnym / Dariusz Przybytek // W: Bolesławianie - nie
przybyli znikąd : wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska / red. nauk. Anna Bober-Tubaj, Joanna
Nowosielska-Sobel, Grzegorz Strauchold. - Bolesławiec : Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, 2016. - S. 92-101
: ryc. - Bibliogr. - Recenzenci: Piotr Badyna, Grzegorz Hryciuk. - Materiały z konferencji zorganizowanej w
dniach 17-18 czerwca 2016 r. w Bolesławcu.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Rekonstrukcja środowiska naturalnego w geografii historycznej / Dariusz Przybytek // W: Od regaliów po
dobro narodowe : ochrona i wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego na ziemiach polskich - aspekt
historyczny : Wrocławskie Spotkania z Historią Gospodarczą - Spotkanie XI / pod redakcją Tomasza
Głowińskiego i Marka Zawadki. - Wrocław : Wydawnictwo GAJT, 2016. - S. [55]-64 : il. - Bibliogr. - Streszcz.
w jęz. ang. - XI Wrocławskie Spotkanie z Historią Gospodarczą odbyło się 20-22 maja 2016 r. w Sobótce. Rec.: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold, dr hab. Robert Skobelski
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)
Sobel Grzegorz (Biblioteka Uniwersytecka)
"Hej szynkarzu, przynieś szklaneczkę, przynieś piwa biskupiego ćwiarteczkę!". O rymach w dawnej
gastronomii Wrocławia / Grzegorz Sobel // W: Kuchnia i stół w komunikacji społecznej : tekst, dyskurs,
kultura / redakcja naukowa Waldemar Żarski przy współpracy Tomasza Piaseckiego. - Wrocław : ATUT,
2016. - S. 593-608. - Bibliogr. - Streszcz. w jęz. ang., pol. - Zasób elektroniczny publiczny:
http://www.atut.ig.pl/files/kuchnia-i-stol-w-komunikacji-spolecznej.pdf. - . - Link zweryfikowany 18.10.2017. Recenzja naukowa : prof. dr hab. Anna Piotrowicz, prof. dr hab. Bogdan Walczak
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

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)
O początkach wpływów francuskich we wrocławskiej gastronomii / Grzegorz Sobel // W: O historii Wrocławia
i Śląska inaczej. T. 2 / red. Marek Derwich. - Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, 2016. (Odczyty Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii). - S. [93]-108 : il. - Bibliogr. - Recenzent:
Przemysław Wiszewski.
(jęz. polski, wydawnictwo krajowe, praca recenzowana, afiliacja UWr)

Recenzje
Karlak Weronika (Biblioteka Uniwersytecka)
Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Oprac. Teresa Dąbrowa, Elżbieta Knapek,
Jacek Wojtowicz. Kraków, 2015 : [recenzja]. - Rec.: Karlak Weronika // Roczniki Biblioteczne. - R. 60 (2016),
s. 384-390. - Dostęp: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.20. - . - Link zweryfikowany 20.06.2017
(jęz. polski, wydawnictwo własne, praca recenzowana, afiliacja UWr)
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Zestawienie wystaw zorganizowanych lub współorganizowanych
przez Bibliotekę Uniwersytecką w 2017 r.
26.06.201730.09.2017

KALLIOPE: Kobiety w społeczeństwie, kulturze i nauce

22.09.201731.12.2017

Wrocław w latach 20. XX wieku. Kalejdoskop zdarzeń i obrazów

11.10.201710.12.2017

"Beksiński nieznany”. Fotografia, fotomontaż, grafika

04.12.201715.12.2017

Kobiety Reformacji

Wystawy, na które wypożyczano zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej
w 2017 r.
14.11.201131.12.2017

Tysiąc lat Wrocławia (Muzeum Miejskie, Wrocław) –
przedłużenie wypożyczenia

14.11.201130.06.1017

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

17.01.201717.05.2017

Sztuka
starożytnego
Wrocławskiego)

05.05.201731.10.2017

Buerger, Pfarrer, Professoren. St. Marien in Frankfurt (Oder) und
die
Reformation
in
Brandenburg
(Museum
Viadrina,
Frankfurt/Oder)
Luther! 95 Schätze – 95 Menschen (Lutherhaus, Wittenberga)

13.05.201705.11.2017
15.05.201731.12.2017
18.05.201731.12.2017
31.10.201730.12.2017
14.11.201730.04.2018

Egiptu

(Muzeum

Uniwersytetu

Stolice wielkopolskiego protestantyzmu (Muzeum Okręgowe,
Leszno)
Verbum domini manet in aeternum. Wschowski Syjon - centrum
wielkopolskiego protestantyzmu (Muzeum Ziemi Wschowskiej,
Wschowa)
Moda na Cranacha (Muzeum Narodowe, Wrocław)
Student żebrak ale pan!… Żacy w dawnym Wrocławiu (Muzeum
Uniwersytetu Wrocławskiego)
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Wykaz konferencji, seminariów i narad, w których uczestniczyli
pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej w 2017 r.
07.02.201708.02.2017
22.02.2017
02.03.2017
07.03.2017
13.03.2017

23.03.2017
23.03.2017
23.03.2017
03.04.2017
10.04.2017
12.04.2017
21.04.2017
13.04.2017

22.04.2017
27.04.201728.04.2017
27.04.2017

Konferencja otwierająca projekt e-usługa OMNIS – Warszawa
(Tomasz Kalota, Marcin Szala)
Posiedzenie
zespołu
konsultacyjnego
Deskryptory
Biblioteki
Narodowej –Warszawa (Monika Jóźwiak)
Posiedzenie Konsorcjum do spraw zakupu nowego systemu
bibliotecznego – Warszawa (Grażyna Piotrowicz)
Posiedzenie Zespołu ds. rozwoju standardów bibliograficznych –
Warszawa (Monika Jóźwiak)
Technologie strumieniowe w bibliotekach cyfrowych – Kraków
(Tomasz Kalota – referat, Marcin Szala – referat, Andrzej Malenda,
Rafał Raczyński)
Zarządzanie dorobkiem naukowym pracowników uczelni wyższych –
Warszawa (Tomasz Kalota – referat)
Bezpieczeństwo w instytucjach kultury – Katowice (Monika Górska)
Forum für Bibliothekarinnen und Bibliothekare – Słubice (Dariusz
Przybytek – prezentacja)
Posiedzenie Komitetu Technicznego 242 ds. Informacji i Dokumentacji
– Warszawa (Grażyna Piotrowicz)
Posiedzenie Rady Dyrektorów Bibliotek Naukowych Wrocławia, Opola
i Zielonej Góry, BUWr – Wrocław (Grażyna Piotrowicz)
Narada użytkowników VTLS – Kraków (Monika Jóźwiak)
Spotkanie Rady Dyrektorów Porozumienia o Współpracy Bibliotek
Wdrażających i Użytkujących VTLS/VIRTUA (Monika Jóźwiak)
Telekonferencja ws. projektu KRONIK@ oraz projektu Leopoldina
online (Grażyna Piotrowicz, Jerzy Katarzyński, Rafał Raczyński, Rafał
Olszak, Marcin Szala, Tomasz Kalota)
Konferencja Open Archival Information System – Katowice (Tomasz
Kalota, Marcin Szala, Rafał Raczyński)
IV Spotkania Naukowe Badaczy Historii Języka - Lublin (Łukasz
Krzyszczuk – referat)
Nowości ProQuest oraz wykorzystanie filmów video do celów
edukacyjnych –Wrocław (Magdalena Sołowiej, Dorota Stańczak)

27.04.2017

Posiedzenie Zespołu Koordynacyjnego NUKAT - Warszawa (Grażyna
Piotrowicz)

1921.05.2017

Mundurowi i cywile – społeczno-gospodarcze relacje na ziemiach
polskich na przestrzeni wieków , XII Wrocławskie Spotkania z Historią
Gospodarczą - Strzegomiany (Dariusz Przybytek – referat )

01.06.2017

Informacja przestrzenna nowym impulsem dla rozwoju lokalnego Wrocław (Diana Codogni-Łańcucka –referat, Tomasz Kalota, Marcin
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Szala)
21.06.2017

Posiedzenie zespołu konsultacyjnego
Narodowej –Warszawa (Monika Jóźwiak)

30.06.2017

Prezentacja
Piotrowicz)

28.06.2017

Posiedzenie Zespołu ds. rozwoju standardów bibliograficznych –
Warszawa (Monika Jóźwiak)

18.07.2017

Posiedzenie Komitetu Technicznego 242 ds. Informacji i Dokumentacji
– Warszawa (Grażyna Piotrowicz)

21.08.2017

Międzynarodowa Konferencja Collections and Books [A]cross
Borders, Kongres IFLA 2017 - Wrocław (Grażyna Piotrowicz – referat)

22.08.2017

Understanding Your Library from the Inside Out: A Workshop in
Library Ethnography for User Assessment, Kongres IFLA 2017 Wrocław (Grażyna Piotrowicz, Monika Górska, Monika Jóźwiak, Piotr
Rossa, Jarosław Dybała, Joanna Gurazdowska, Anna SzczotkaSobiecka, Magdalena Olszewska, Magdalena Sołowiej)
Impact of the IFLA Library Reference Model on ISBD, RDA and Other
Bibliographic Standards: A Working Meeting - Wrocław (Grażyna
Piotrowicz, Monika Jóźwiak)

25.08.2017

Systemu

e-Usługa

Omnis

Deskryptory
–

Warszawa

Biblioteki
(Grażyna

21.06.2017

Posiedzenie zespołu ds. deskryptorów BN – Warszawa (Monika
Jóźwiak)

19.09.201720.09.2017

Mapa w służbie nauki. XL Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna –
Wrocław (Anna Osowska, Dariusz Przybytek)

2627.09.2017

Zjazd Kolegium Dyrektorów Bibliotek Akademickich Szkół Polskich –
Warszawa (Grażyna Piotrowicz)

27.09.2017

Warsztaty Digital Cultures – Biblioteka Narodowa
- Warszawa
(Tomasz Kalota, Andrzej Malenda, Marcin Szala)
IX Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich "Rola biblioteki
w środowisku lokalnym" – Wrocław (Ewa Grabarska, Hanna Kowalska
-referat)

01.12.2017

19.10.201721.10.2017

XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii.
Dawne mapy i atlasy historyczne. – Warszawa-Nieborów
(Dariusz Przybytek -referat)

26.10.2017

Dolnośląski Festiwal Architektury DoFa – Wrocław (Iwona Bińkowska
– referat)
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30.10.2017

Reformacja – Sztuka – Demokracja = Reformation – Kunst –
Demokratie– Wrocław (Dariusz Przybytek)

06.11.201707.11.2017

Otwieranie danych i zarządzanie informacją naukową drogą do
doskonałości naukowej – Wrocław (Magdalena Sołowiej, Aleksandra
Zawadzka)

13.11.201714.11.2017

Posiedzenie Zespołu ds. rozwoju standardów bibliograficznych –
Warszawa (Monika Jóźwiak, Anna Szmyt, Zuzanna StrześniewskaPiątek)

16.11.201717.11.2017

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa Lokalna społeczność żydowska
-Ostrów Wielkopolski (Łukasz Krzyszczuk – dwa referaty)

20.11.201722.11.2017

XIV Ogólnopolska Konferencja Bibliotekarzy Muzycznych Muzyczne
skarby bibliotek - proweniencja, problematyka, promocja – Wrocław
(Mirosław Osowski – referat)
Stadt- und Konsumgeschichte, Görlitz (Iwona Bińkowska)

24.11.2017
24.11.2017
07.12.201708.12.2017
15.12.2017

Posiedzenie Rady Dyrektorów Bibliotek Naukowych Wrocławia, Opola
i Zielonej Góry - Wrocław (Grażyna Piotrowicz)
Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody
(XVI-XVIII w.): miejsca spotkania, miejsca konfliktu – Poznań (Łukasz
Krzyszczuk – referat)
Posiedzenie zespołu konsultacyjnego
Narodowej –Warszawa (Monika Jóźwiak)

Deskryptory

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

Jednostka

2016

Wypożyczalnia – opłaty za karty biblioteczne, zagubione

2017

138 971

110 502

0

0

Wpływy z Pracowni Reprografii i Digitalizacji

48 382

25 793

Wpływy dewizowe z kwerend

42 382

142 377

279 170

291 945

20 404

17 088

529 186

587 705

książki, kary za zwłokę
Wpływy z windykacji

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

Wartość wykonanych prac introligatorskich [w PLN]
Miejsce

2016

2017

w Pracowni Konserwacji Zbiorów Nowych

243 790

202 970

w Pracowni Konserwacji Zbiorów Specjalnych

111 055

97 613

42 221

44 538

397 066

345 121

biblioteki specjalistyczne
Razem

Wartość wydawnictw otrzymanych ze wszystkich źródeł wpływów [w PLN]
2016
wydawnictwa

Uwagi

1 799 623

1 584 377 - 11,96 %

biblioteki specjalist.

625 389

697 099 + 11,47 %

wydawnictwa

biblioteka główna

324 055

327 324 + 1,01 %

ciągłe

biblioteki specjalist.

524 747

535 528 + 20,01%

biblioteka główna

72 262

172 054 + 138 %

biblioteki specjalist.

12 927

3 280 - 74,63%

biblioteka główna

2 195 940

3 319 662 + 51,17%

biblioteki specjalist.

1 163063

1 235 907 + 6,26 %

3 359 003

4 555 569 + 35,62%

zwarte

zbiory specjalne

Razem
Ogółem

biblioteka główna

2017

w r. 2017 z budżetu BUWr wydatkowano 310 186,69 PLN (w 2016r. – 285 160 PLN) na zakup zbiorów, w
tym 45 982,31 PLN (w r. 2016 – 44 038 PLN) za zakup materiałów przeznaczonych do wymiany.
1)
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Zestawienie wydatków na bieżącą działalność [w PLN]
(w dwóch lokalizacjach: przy ul. Szajnochy 7/9 oraz przy ul. F. Joliot-Curie 12)
Biblioteka Uniwersytecka

2016

2017

zakup materiałów do konserwacji zbiorów

13 814

24 275

druki, papier i materiały biurowe

67 920

65 874

drobny sprzęt, materiały i usługi

409 556

110 044

opłaty pocztowe

33 437

36 631

opłaty za telefony

15 502

10 069

transport

24 249

55 675

sprzątanie

519 146

667 312

remonty

779 896

268 822

1 988 716

1 798 396

Brak danych

Brak danych

3 852 236

3 037 098

media + energia
koszt dyżurów w niedziele w czytelni głównej
Razem

Zakupy sprzętu, urządzeń i oprogramowania [w PLN]
2016
Bibl. gł.
Bibl. spec.

2017
Bibl. gł.

Bibl. spec.

meble
programy i sprzęt komputerowy
sprzęt do mikrofilmowania
sprzęt i urządzenia
inne
koszt utrzymania systemu VIRTUA

271 215
104 803
211 435
173 313

118 843
127 107
54 210
97 489

6 702
371 030
16 796
178 921

6 435
64 151
0
0
105 709
100 643

Razem

837 254

397 649

573 449

276 938
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Zestawienie wydatków na przeprowadzkę BUWr w 2017 r [w PLN]
Koszty przprowadzki, w tym:

[w PLN]

transport

209 100

materiały

0

dezynfekcja zbiorów

273 949

drobne usługi
Razem

0
483 049

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

Stan zbiorów
Przybyło
Ubyło

2016
Wydawnictwa zwarte
Biblioteka główna
Biblioteki specjalistyczne
Wydawnictwa ciagłe
Biblioteka główna
Biblioteki specjalistyczne
Zbiory specjalne
Biblioteka główna – zbiory
Bibl. główna – mikrofilmy
Biblioteki specjalistyczne
Zbiory zabezpieczone
Bibl. główna, nieopracowane
Zbiory specjalne nieoprac.
Bibl. specjalistyczne
nieopracowane
Razem biblioteka główna
Razem
biblioteki
specjalistyczne
Ogółem

2017

1 353 523
1 207 538

24 245
20 649

2 212
1 200

1 375 556
1 231 811

396 184
384 554

6 390
5 848

679
1 400

401 895
389 002

314 017
42 896
48 926

1590
695
458

30

429 205
43 591
49 354

185 275
70 925
13 638

-

6
112
406

183 627
70 813
13 232

2 354 655
1 654 656

32 920
26 455

3 009
3 036

2 504687
1 683 399

4 009 311

59 875

6 045

4 188 086

Czasopisma bieżące otrzymywane

Biblioteka
Uniwersytecka
Biblioteki
specjalistyczne
Razem

2016
tytułów
1 865*

2017
wol.
14 468**

tytułów
1 630*

wol.
14 448⃰⃰ ⃰

1 758

3 683

1 822

4 523

4 059

ok. 6 205

5 059

10 913

*

Ilośc tytułów czasopism i gazet – stan na dzień 31.12.2017 r.

**

Ilość numerów czasopism i gazet przyjętych do czytelni w 2017 r.
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Gromadzenie zbiorów
Wydawnictwa zwarte
Zarejestrowano w bibliotece
głównej wol.

Przekazano do opracowania wol.

Źródło wpływu

dla bibl. głównej

2016
2017
Egzemplarz
28 904
28 409
obowiązkowy
Kupno krajowe
4 071
4 239
Kupno
334, w tym 60 274, w tym 60
zagraniczne
KZe_PEC
KZe_PEC
Dary krajowe
1 150
556
Dary zagraniczne
2 284
395
Wymiana kraj. i
648
556
zagr.
Razem
37 391
34 429

2016
16 542

dla bibl. specj.

2017
17 508

2016
2 334

2017
908

4 0171
4 239
261+60
292+60
KZe_PEC KZe_PEC
1 036
1 175
762
155
475
534

--5

0
2

174
123
151

29
57
76

2 787

1 072

23 207

23 903

Uwaga: KZe_PEC oznacza książki w wersji elektronicznej, pochodzące z zakupu zagranicznego

Wydawnictwa ciągłe
Zarejestrowano w bibliotece głównej
tytułów
Źródło wpływu
Egzemplarz
obowiązkowy
Kupno
krajowe

Przekazano do opracowania tytułów
dla bibl. głównej

dla bibl. specj.

2016

2017

2016

2017

2016

2017

542

458

302*

279*

6

19

4*

3*

2 tyt. na zaczytanie 3 na zaczytanie
8 tyt. na wymianę 11 tyt. na wymianę
+ 4 tyt. do zb. BU + 3 tyt. do zb. BU

-------------

-----------

Kupno zagraniczne

383

333

42*

39*

341

294

Razem

939

808

348

321

377

313

*Wszystkie czasopisma zarejestrowane w roku sprawozdawczym (2017), przekazywane są na bieżąco do
Czytelni Czasopism Bieżących (i Archiwalnych). Po roku czasopisma wracają do OWC i po
opracowaniu, zinwentaryzowaniu oraz oprawie przekazywane są do Oddziału Przechowywania Zbiorów.
Uwaga: Dary i wymiana czasopism (krajowych i zagranicznych) pozostaje w gestii Oddziału Gromadzenia i jest
wykazywana w sprawozdaniu tego Oddziału.
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Opracowanie zbiorów
Wydawnictwa zwarte skatalogowane
(podano w woluminach)

2016

2017

Biblioteka

Oprac. dla

Biblioteki

Biblioteka

Oprac. dla

Biblioteki

Główna

bibliotek

specjalist.

Główna

bibliotek

specjalist.

(sekcja 1

specjalist.

UWr

(sekcja 1

specjalist.

UWr

OWZ)

(sekcja 2

OWZ)

(sekcja 2

OWZ)

OWZ)

Zbiory nowe

21 693 wol.

3 394 wol.

12 883 wol.

23 664 wol.

4 361 wol.

22 880

Zbiory zabezp.

0

0

0

77 wol.

0

0

Razem

25 087 wol.

Ogółem

12 883 wol.

28102 wol.

37 970 wol.

22 880 wol.

50 982 wol.

Wpisano do inwentarza
2016

Zbiory
nowe
Zbiory
zabezp.
Razem
Ogółem

dla
biblioteki
głównej
30 569
0⃰ ⃰
30 569
50 322

9 753

wol.

2017
dla
biblioteki
głównej
24 168

--

wol.

77 ⃰

-

wol.

24 245

20 649

wol.

44 894

w bibl.
specj.

19 753

jedn.

w bibl.
specj.
20 649

⃰ ⃰ Od połowy 2015 roku zbiory zabezpieczone (wydawnictwa zwarte) opracowywane są w systemie
komputerowym i wliczane do statystyk zbiorów ogólnych.
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Wydawnictwa ciągłe
Skatalogowano, zinwentaryzowano,
oprawiono i przekazano do Oddziału
Przechowywania Zbiorów

Skatalogowano, zinwentaryzowano,
oprawiono i przekazano do Oddziału
Przechowywania Zbiorów

2016

2017

Źródło wpływu

Dz./wol.
2101/ 3878

Cena
200 675,00 PLN

Dz./wol.
2781/4680

Cena
212 528,00 PLN

9/29
40/121

1 024,00 PLN
40 071,00 PLN

3/16
32/58

1 103,00 PLN
26 777,00 PLN

114/353

11 682,00 PLN

79/258

5 624,00 PLN

Zagraniczne

19/473

21 849,00 PLN

13/207

19 598,00 PLN

Wymiana

64/136

28 041,00 PLN

56/118

17 500,0 PLN

147/612

17 148,00 PLN

208/852

38 874,00 PLN

-----------

------------------

35/110

3 404,0 PLN

28/51

2 293,00 PLN

30/91

1 916,00 PLN

2 522/5714

324 055,0 PLN

3 237/6 390

327 324,00 PLN

Egzemplarz
obowiązkowy
(EO)
Kupno
Krajowe
Zagraniczne
Dary
krajowe

Zbiory
Dawnej
Biblioteki Miejskiej
(BM)
Koncentracja
Niemiecka (KN)
Zbiory Odnalezione
(ZO)
Razem

Wydawnictwa ciągłe
w bibliotekach specjalistycznych
Wpisano do inwentarzy

Skatalogowano

2016

2017

2016

2017

1 758 tyt.

1 822 tyt.

1 760 tyt.

1 830 tyt.

3 683 wol.

4 523 wol.

3 734 wol.

4 848 wol.
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Opracowanie rzeczowe zbiorów
Opracowanie przedmiotowe w bazie NUKAT i bazie BUWr
Rozwinięte hasla przedmiotowe (rhp KABA) wprowadzone do
rek. bibliograficznych w bazie NUKAT
Rekordy rozwiniętych haseł przedmiotowych wprowadzone do
bazy NUKAT
Klasyfikacje KBK w bazie BUWr
Modyfikacje haseł przedmiotowych w bazie NUKAT i BUWr

2016

6 101

2017

5 614

2016

14 734

2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017

13 305
3 280
2 860
10 693
10 937
226
79

Włączanie kart do katalogów

Oddz. Informacji
Naukowej
2016
1 763

Oddz. Wydaw.
Zwartych

2017

2016

1

0

Oddz. Wydaw.
Ciągłych

2017
0

2016

Zbiory
specjalne

2017

0

2016

0⃰

835

2017

Biblioteki
specjalistyczne

Razem

2016

2017

2016

2017

1 516 26 005

23 596

28 603

25 113

*Od 1 kwietnia 2015 roku zbiory zabezpieczone są opracowywane w Centralnym katalogu NUKAT.

Zbiory specjalne
Jednostka

Wpływ w wol/jedn*
2016

Oddz.Starych Druków

Stan zbiorów na dzień 31.12.2017 wol/jedn

2017

2016

Oprac.

Nieoprac

Razem

5

3

229 347

180 839

48 511

229 350

42

10

12 639

12 649

-

12 649

9

183

66 791

53 397

14 565

67 962

Oddz.Zb.Kartograf.

121

622

17 643

17 722

543

18 265

Oddz.Zb.Muzycznych

141

772

48 591

40 793

7 194

47 987

-

-

9 401

9 401

-

9 401

318

1590

384 412

314 801

70 813

385 614

Mikrofilmy

104

695

42 896

43 591

-

43 591

Razem

422

2 285

427 308

358 392

70 813

429 205

Oddz.Rękopisów
Oddz.Zb.Graficznych

„Wratislaviana”
Razem

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

liczba miejsc

w czytelniach

2016

Czytelnia Główna

2017

liczba odwiedzin
2016

2017

udostępniono wol./jedn.
2016

2017

168

168

16 610

14 282

36 256

28 193

36

36

3 828

2 965

22 114⃰ ⃰

13 296*

Czytelnia Śląska

38

38

4 099

3 311

40 650

20 756

Czytelnia Zb. Specjalnych

35

30

886

1 151

7 598

5 684

Oddział Inf. Naukowej

76

76

678 12 014***

52

65

33 723

106 670

130 239

Czytelnia Czasopism Bieżących
(i Archiwalnych)

Razem

Bibl. Uniwersytecka

353

Razem

bibl. specjalistyczne

1 298

1 268 196 481

174 735

392 792

350 235

1 651

1 616

208 458

499 462

480 474

Ogółem

348

26 101

222 582

*

tym – 6 795 wol./jedn. wydawnictw ciągłych archiwalnych oraz 6 501 bieżących
w tym – 12 778 wydawnictw ciągłych archiwalnych oraz 9 363 bieżacych
***
na tę sumę składadają się: obsługa użytkownika w budynku BU przy ul. F. Joliot-Curie 12Informatorium oraz Punkt Informacyjny Biblioteki oraz przy ul. K. Szajnochy 7/9 – Informacja
Katalogowa.
Każda z czytelń (w tym Informatorium) udostępnia miejsa przystosowane dla osób
niepełnosprawnych.
**

Wypożyczenia miejscowe

Biblioteka główna

Liczba użytkowników Liczba wypożyczeń [wol.]
2017
2016
2017
2016
33 900
34 530
111 255
123 345

Bibl. specjalistyczne

49 739

49 739

139 562

139 739

Razem

83 639

173 084

250 817

262 907
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Wypożyczenia międzybiblioteczne
Krajowe
Wypożyczenia
w wol.

z biblioteki
2017 2016

Zagraniczne

do biblioteki
2017
2016

z biblioteki
do biblioteki
2017
2016 2017 2016

Biblioteka główna
Biblioteki
specjalistyczne
Razem

1 555

218

163

1 394

74

67

43

59

834

247

1 713

1 772

13

-

5

22

2 389

465

2 039

3 166

87

67

48
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Realizacja zamówień w Oddziale Przechowywania Zbiorów

Dla jednostek

Złożono rewersów

Udostępniono woluminów

% realizacji
negatywnych

2016

2017

2016

24 512⃰ ⃰ ⃰

20 202⃰ ⃰ ⃰

99 020⃰ ⃰ ⃰ ⃰

23 372⃰ ⃰ ⃰ ⃰

11,80%

23%

97 530

90 922

123 345

90 337

0,77%

0,7 %

1 939

359

1 453

357

1,03%

0,6%

Biblioteki specjalist.

603 725

519 797*

532 354

474 520**

11,82%

%

Razem

727 706

631 280

747 172

588 586

Czytelnie

Wypożyczalnia

2017

2016

2017

miejscowa
Wypożyczalnia
międzybiblioteczna

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
**** Łączna liczba udostępnionych wol/jedn. W: Czytelni Głównej, Czytelni Czasopism Bieżących (i
Archiwalnych), Czytelni Śląskiej
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Kwerendy pisemne
Krajowe
2016

Zagraniczne

2017

2016

Razem

2017

2016

2017

Oddział Starych Druków

56

62

57

51

113

113

Oddział Rękopisów

84

76

108

129

192

205

Oddział Zbiorów Graficznych

48

36

5

8

53

44

Oddział Zbiorów Kartogr.

22

29

7

2

29

31

Oddział Zbiorów Muzycznych

23

15

25

29

50

44

Oddział Informacji Naukowej

145

113

82

86

227

199

Biblioteki specjalistyczne

2 846

2 441

56

2 487

2 902

4 928

Razem

3 224

2 772

342

2 792

3 566

5 564
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Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Księgozbiory w bibliotekach specjalistycznych
Wielkość księgozbioru
Wpływy 2017
(stan na koniec roku 2017)
Opracowanie komputerowe
zbiory
Biblioteka
(Wydziału, Instytutu,
Katedry, Zakładu)

ogółem wydaw.
zwarte
wol.

Informacji Naukowej
27693
Filologii Angielskiej
34248
Filologii Germańskiej
75170
Studiów Klasycznych
32176
Filologii Polskiej
139814
Filologii Romańskiej
37672
Filologii Słowiańskiej
78718
Dziennikarstwa
6570
Niderlandystyczna
21529
Astronomicznego
21780
Chemii
49445
Fizyki
37563
Matematyki i Inform.
85239
Historycznego
152390
Historii Sztuki
57101
Pedagogiki
38768
Psychologii
26643
Archeologii
18810
Etnologii
19690
Kulturozn.i Muzykologii 21412
Biotechnologii
5372
Nauk Biologicznych
70301
Geogr. i Rozwoju Reg. 34648
Klimatologii i Ochrony At. 17279
Nauk Geologicznych
59443
Muzeum Przyrod.
11975
Ogrodu Botanicznego
6842
Nauk Społecznych
125090
Prawa, Administracji
232482
Austriacka
13618
Centrum Brytyjskie
24785
Studium Jęz. Obcych
18115
CSNiE im.W.Brandta
10883
PTL im.Czekanowskiego 45742
Konfucjusza
5032
Judaistyki*
6129
Razem Bibl. Spec.
1670167

18488
30792
60233
26670
126831
34600
61736
6302
15226
5587
28350
25005
49497
113197
31816
35988
24224
12434
14239
17529
4721
45796
22965
7183
41717
6789
4809
100821
171186
9902
21576
14075
9980
23205
3661
4681
1231811

wydaw.ciągłe zb.spec.

tytuły
ogółem
346
126
371
88
885
97
372
6
200
129
209
264
649
1685
414
124
97
543
347
220
16
1228
276
308
357
285
89
1346
1848
107
0
28
52
2465
7
76
15660

wol.

jedn.
inwent.

5546 3659
2514 942
14588 349
5402 104
12018 965
3063 9
16751 231
268
0
5877 426
10602 5591
20884 211
12558 0
35059 683
36232 2961
8702 16583
2696 84
2312 107
6367 9
5039 412
1939 1944
651
0
24407 98
11670 13
7802 2294
17623 103
5148 38
1375 658
23847 422
60198 1098
3570 146
0
3209
478
3562
842
61
21485 1052
41
1330
1448 0
389002 49354

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

rek. bibl./
khw/**

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

13
0
265
315
0
574
0
409
233
0
0
113
0
0
546
0
70
114
273
79
129
152
0
31
36
39
99
162
0
458
0
126
0
125
0
0
4361

0
0
285
325
0
594
0
409
233
0
0
121
0
0
553
0
0
0
275
0
130
23
0
30
36
39
99
0
0
458
0
216
0
0
0
0
3826

0
84
0
0
85
0
124
0
0
0
61
0
55
126
0
53
0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
506
0
0
0
0
0
0
0
1134

* Biblioteka w trakcie organizacji
** W Bibliotece Uniwersyteckiej dla bibliotek specjalistycznych wytworzono 1204 rekordów khw

681
1305
0
0
3770
0
835
0
0
0
622
0
257
4090
0
1147
528
480
0
271
0
1125
816
0
0
0
0
1238
4724
0
0
0
294
697
0
0
22880
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Streszczenia sprawozdań bibliotek specjalistycznych
2017
(część opisowa)
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
W 2017 r. w Bibliotece zatrudnione były 3 osoby na etatach: kustosza dydaktycznego (mgr R.
Żelaźniewicz), bibliotekarza (mgr W. Sierżęga) i młodszego bibliotekarza (mgr A. Kania). W
dniu 01.10.2017 r. R. Żelaźniewicz przeszła na emeryturę, a na to miejsce zatrudniona została
na etat bibliotekarza mgr M. Lamperska. Wydatki na działalność Biblioteki w okresie
rozliczeniowym od 01.12.2016 r. do 30.11.2017 r. wyniosły: na druki zwarte 9 454,69 zł; na
druki ciągłe 3 282,42. Łącznie na zakupy wydawnictw zwartych i ciągłych wydano 12 737,11
zł. Zwiększyła się liczba użytkowników (z 572 do 584). Liczba odwiedzin w roku
sprawozdawczym wynosiła 5 648. 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 15 402 na 10 808) i podobnie zmniejszyło się udostępnianie (z 14
556 na 10 575 jednostek inwentarzowych). W 2018 roku planowana jest zmiana polityki
wypożyczania zbiorów: nowości książkowe będą mogły być wypożyczane, ale na krótki termin
(tzn. dwóch tygodni). Zmienił się charakter korzystania z biblioteki i sposób pracy studentów,
ponieważ coraz częściej korzystają ze zbiorów i baz internetowych. W 2017 r. spośród 5 648
użytkowników Biblioteki, 2 877 użytkowników korzystało z komputerów. W Bibliotece Instytutu
INiB zainstalowanych jest

8 komputerów, w tym 5 dla uzytkowników. Coraz więcej osób

korzysta ze swojego sprzętu komputerowego na miejscu, ponieważ biblioteka ma dostęp do
bezprzewodowego Internetu. Biblioteka planuje w kolejnym roku pozyskać jeszcze 3
komputery z dostępem do Internetu, wyposażone w profesjonalne programy graficzne, w tym
2 komputery dla użytkowników. Do Bazy Publikacji Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego
wpisano 280 (w 2016 r.-76) publikacji za pomocą formularzy online. Opracowano 681 (w
minionym roku 236) rekordów egzemplarza i utworzono 679 (w minionym roku 640) kart do
katalogu kartkowego. Pracownicy Biblioteki wykonywali wiele prac na rzecz Instytutu: mgr W.
Sierżęga i mgr A. Kania pomagali w rekrutacjii studentów na studia stacjonarne II stopnia, mgr
W. Sierżęga od stycznia do marca 2017 r. pełnił funkcję pomocnika Koordynatora
Wydziałowego d/s Parametryzacji Nauki (uzupełniał Polską Bibliografię Naukową o artykuły
pracowników Wydziału Filologicznego UW)r, mgr A. Kania przygotowywała na potrzeby IINiB
zestawienia osiągnięć naukowych pracowników Instytutu, branych pod uwagę w ostatniej
parametryzacji, tzn. w latach 2013-2017. Biblioteka przygotowała wystawę towarzyszącą
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konferencji organizowanej przez IINiB w dniach 22-23.11.2017 r. zatytułowanej „Funkcje
bibliotek – dawniej i dziś”. W Bibliotece przygotowywane

jest zestawienie bibliograficzne

„Bibliografia prac licencjackich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych za lata 2002-2017”.
Bibliografia stanowić będzie kontynuację zestawień wykonanych w IINiB łącznie za lata 19612001. Mgr A. Kania wprowadzała dane do baz: Pol-ON i Pol-Index oraz prowadziła zajęcia
dydaktyczne z opracowania formalnego i zaawansowanych funkcji programów użytkowych. W
uznaniu, z okazji Święta Uniwersytetu Wrocławskiego,

otrzymała nagrodę indywidualną

Rektora UWr. Mgr W. Sierżęga jest aktywnym członkiem komisji ds. promocji Instytutu,
prowadził również zajęcia dydaktyczne z programów graficznych oraz współpracował z Kołem
Naukowym Bibliotekoznawców. Mgr R. Żelaźniewicz, a następnie mgr M. Lamperska
przygotowywały listy z propozycjami książek do zakupu, uczestniczyły w zebraniach Komisji
Bibliotecznej

(mgr

Magdalena

Lamperska

objęła

funkcję

Przewodniczącej

Komisji

Bibliotecznej) oraz prezentowały wykazy nowości na zebraniach ogólnych pracowników
Instytutu. Bibliotekarze aktywnie uczestniczyli w przygotowaniu literatury pomocnej przy
prowadzeniu zajęć dydaktycznych. W tym roku Biblioteka przejęła część regałów
z pomieszczenia przeznaczonego na Pracownię Humanistyki Cyfrowej. Regały te pozwolą na
uporządkowanie Dokumentów Życia Społecznego gromadzonych w Bibliotece.

Biblioteka Instytutu Filologii Angielskiej
W 2017 roku w działalności biblioteki nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne. Personel
biblioteki liczy 6 osób na pełnym etacie ( 5 kustoszy, 1 bibliotekarz ). Rok 2017 był jak zwykle
pracowity dla biblioteki. Wypożyczono 67500 vol. Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o 309
vol. druków zwartych, 8 vol. czasopism. Wyselekcjonowano 28 dzieł ( 28 vol.)

Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej
Biblioteka pracowała bez zmian w składzie 4-osobowym. W porównaniu do roku ubiegłego
wydano większą kwotę na zakupy książek. Zakupiona została nowa bramka elektroniczna do
ochrony książek przed kradzieżą. Najwięcej wpływów książek pochodziło z darów krajowych i
kupna krajowego, a w zakresie wpływów czasopism z prenumeraty zagranicznej oraz darów
krajowych. Wszystkie zakupione książki oraz dary zostały opracowane komputerowo w
Bibliotece Uniwersyteckiej. Prowadzone statystyki wykazały wzrost liczby odwiedzin
użytkowników. Ilość zamówień i udostępnień do czytelni były na takim samym poziomie jak
ilość zamówień i wypożyczeń na zewnątrz. W czytelni biblioteki odbywały się konferencje,
warsztaty, konwersatoria germanistyczne, spotkania z pisarzami. Przeprowadzone zostało
skontrum księgozbioru dawnej Biblioteki JO. Wykonano prace związane z modernizacją
czytelni.
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Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych
Biblioteka w trakcie przeprowadzki do nowego budynku przy ul. św. Jadwigi 3/4. Od listopada
zeszłego roku wszystkie zbiory są na Piasku w magazynie tymczasowym. Pracownicy
Biblioteki wprowadzili do Repozytorium BUWr 104 artykuły i nadali im 102 numery DOI. Mgr S.
Zielińska wzięła udział w konferencji "Najnowsza słowiańska literatura popularna" w Kijowie na
Uniwersytecie T. Szewczenki, gdzie przedstawiła referat "Biblioteka jako miejsce w literaturze
fantasy" a także ukończyła kurs języka angielskiego, organizowany na UWr dla pracowników
administracji i bibliotek.

Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej
W 2017 roku zapełnione zostały wszystkie wolne półki przeznaczone na dokumenty zwarte. W
oczekiwaniu na mające się zwolnić pomieszczenie nr 136 i szafy w s. 25, zajmowane obecnie
przez Bibliotekę Katedry Judaistyki, nowe nabytki tymczasowo umieszczane są na biurkach i
komodach w czytelni. Z kolei liczba wprowadzonych książek w porównaniu do roku ubiegłego
wzrosła o 17% (1532 wol.) Z uwagi na dezaktualizację części księgozbioru lektoryjnego i brak
miejsca, podjęto dogłębną jego meliorację. W 2017 r. pracowano nad działami I, II i IIIc. Prace
nad retrokonwersją katalogu alfabetycznego znacznie zwolniły, zarówno jeśli idzie o liczbę
skopiowanych rekordów z NUKAT: (977, spadek o 71%), jak i liczbę podpiętych rekordów
egzemplarza: (2347, spadek o 54%). Na ten stan główny wpływ miała wielomiesięczna
nieobecność jednej z członkiń załogi i z tym związane dodatkowe obciążenia dyżurami
pozostałych osób. Od listopada przyjęto na zastępstwo na czas urlopu macierzyńskiego nową
pracownicę. Tradycyjnie priorytetem było udostępnianie: zgodnie z wpisami w księdze
odwiedzin - liczba wizyt w wypożyczalni nieznacznie zmalała (o 6%), jednak odnotowano
dalszy wzrost liczby wypożyczeń (ok. 2%). Wprowadzono 195 opisów bibliograficznych do
bazy publikacji pracowników UWr. Prowadzono konta BIFP na Twitterze i Facebooku.
Zatwierdzono na podstawie protokołu selekcyjnego 751 dzieł do wycofania z księgozbioru.
Dwie osoby podnosiły swoje kwalifikacje zawodowe na kursach angielskiego organizowanych
przez Dział Nauczania. Mgr A. Choroś wygłosiła wykład w ramach Wszechnicy Wiedzy o
Wrocławiu poświęcony Tadeuszowi Mikulskiemu. Udostępniano Czytelnię 29 razy dla potrzeb
konferencji i spotkań.

Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej
W 2017 r. 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 2017
r. o 469 wol. wydawnictw zwartych i 89 wol. czasopism. Oprócz książek w języku francuskim,
hiszpańskim, włoskim i portugalskim, pojawia się coraz więcej książek anglojęzycznych.
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Wydatki na działalność Biblioteki utrzymały się na poziomie porównywalnym z rokiem 2016.
Tak jak i w latach poprzednich, większość zakupów książkowych była możliwa dzięki grantom
pracowników i doktorantów. W sposób znaczący wzrosła też ilość darów. W 2017 r.
rozpoczęto inwentaryzację i opracowanie księgozbioru podarowanego przez prof. Aleksandra
Labudę. 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 (321 wol.) oraz selekcję skryptów (254 wol.). W tym roku, tak jak w poprzednim, nie
było problemu z oprawą książek. Książki oprawiane są na bieżąco. W roku 2017 na oprawę
wydano ponad 1500 PLNł. Do bazy publikacji pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego
wpisano 113 publikacji poprzez formularze online. Do funkcjonujących katalogów tradycyjnych
włączono ponad 2 300 kart katalogowych. Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w szkoleniach i
konferencjach (m.in. Światowym Kongresie Bibliotek i Informacji Międzynarodowej Federacji
Bibliotekarskich Stowarzyszeń i Instytucji IFLA), współuczestniczyli także w przygotowaniu
wystaw i spotkań w Instytucie. 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, Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.

Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej
W bibliotece były zatrudnione 3 osoby na pełnych etatach. Jeden z magazynów znajdował się
po stałą obserwacją, ponieważ okresowo pojawiają się tam niewielkie zagrzybienia. W lecie
zostało przeprowadzone skontrum wydawnictw zwartych (braki bezwzględne). Kontynuowana
była selekcja wydawnictw zwartych. Finanse na zakup zostały utrzymane na poziomie lat
ubiegłych. Biblioteka IFS samodzielnie wprowadza rekordy bibliograficzne do Virtui i
sporządza rekordy egzemplarza (nowe rekordy 274, rekordy egz. 835). Rozpoczęto
retrokonwersję katalogu Biblioteki IFS (78 nowych rekordów, 128 skopiowanych). Liczba
użytkowników biblioteki utrzymała się na poziomie ubiegłego roku. Czytelnicy 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). Przeprowadzono szkolenie w
4 grupach studentów I roku (szkoliły 2 osoby).
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Biblioteka Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
W roku 2017 Biblioteka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej udostępniała zbiory
użytkownikom 5 dni w tygodniu, od wtorku do soboty. Obecnie jej księgozbiór to ok. 6300 wol.
(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 2017 zakupiono 402
wol., na które wydano 19 063 PLN. Na prenumeratę czasopism zagranicznych wydano 4 173
PLN (są to czasopisma zagraniczne, nieskatalogowane dlatego nie wykazano ich ilościowo w
tabelce ani w załączniku). Księgozbiór Biblioteki Dziennikarstwa włączony jest do centralnego
opracowania - książki są wysyłane do Biblioteki Uniwersyteckiej, gdzie opracowuje się je
komputerowo. Zbiory Biblioteki Dziennikarstwa udostępniane są w czytelni i wypożyczane na
zewnątrz. Wypożycza się jednorazowo 5 książek na okres 3-ch tygodni studentom, oraz 10
książek na okres 1-go miesiąca pracownikom. Czytelnicy obsługiwani są 31 godz. w tygodniu,
pozostałe 5 godz. przeznaczone jest na inne zajęcia związane z biblioteką (składanie
zamówień, ewidencja księgozbioru, wizyty w księgarniach, kontakty z kwesturą i in.). Ze
względu na fakt, iż biblioteka posiada bogaty księgozbiór anglojęzyczny odwiedzana jest nie
tylko

przez

pracowników,

doktorantów

czy

studentów

(stacjonarnych,

zaocznych,

podyplomowych) Dziennikarstwa ale również osoby z zewnątrz. Obecnie biblioteka
wyposażona jest w 3 stanowiska komputerowe - dwa dla uzytkowników i jedno dla
pracownika. Jak co roku, w październiku, zostały przeprowadzone obowiązkowe szkolenia
biblioteczne (z wpisem do indeksu) dla studentów I-go roku. Przeznaczono na nie 12 godzin,
przeszkolono 212 studentów.

Biblioteka Niderlandystyczna (BN)
Wykonano skontrum księgozbioru głównego, skryptów oraz wydawnictw ciągłych. Jego wyniki
zostały zamieszczone na oddzielnych wykazach. Z uwagi na fakt, że skontrum zostało
wykonane po raz pierwszy, stwierdzono istnienie braków względnych. Będą one poszukiwane
aż do kolejnego skontrum. Planowane są kolejne kontrole: zbiorów specjalnych i księgozbioru
lektoryjnego. Bibliotece Niderlandystycznej realnie zagraża w najbliższej przyszłości całkowity
brak miejsca na nowe nabytki.

Biblioteka Katedry Judaistyki
Niewielka liczba wykonanych zadań i udostępnień związana była przede wszystkim
z problemami kadrowymi (poprzedni bibliotekarz przebywał na długotrwałym zwolnieniu
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lekarskim) oraz problemami lokalowymi (permanentny brak miejsca na nowe nabytki
w magazynie. Ze względu na brak własnej czytelni i stan reorganizacji w wyjątkowych
przypadkach zbiory udostępnianie były użytkownikom w czytelni Biblioteki Instytutu Filologii
Polskiej). Od 1 września 2017 na pełny etat został zatrudniony nowy bibliotekarz, mgr M.
Jaremków. Poprzedni bibliotekarz wstępnie zapoznał panią Jaremków ze specyfiką pracy i
gromadzonych zbiorów. Odbyła ona również cykl spotkań z pracownikami Biblioteki
Uniwersyteckiej w celu zapoznania się z działaniem Biblioteki w systemie bibliotek
specjalistycznych (m.in. z L. Bakalarczyk i A. Zawadzką), a także spotkała się z bibliotekarzem
systemowym panią mgr M. Jóźwiak w związku z planowanym rozpoczęciem katalogowania
komputerowego zbiorów Biblioteki Katedry Judaistyki. Na koniec 2017 r. główne wysiłki
skierowane były na szeroko zakrojone przygotowania do przeprowadzki zbiorów Biblioteki do
nowego magazynu i czytelni, mieszczących się w dawnym budynku Biblioteki Uniwersyteckiej
przy ul. św. Jadwigi 3/4, m.in. planowanie urządzenia wnętrza nowej czytelni, wybór i
zamówienie mebli (lub konserwację mebli zabytkowych) i wyposażenia, wstępne planowanie
składu i rozmieszczenia księgozbioru podręcznego oraz ewentualnych zmian ustawienia
zbiorów w magazynie, wybór systemu przeciwkradzieżowego. Ponadto, wykonywano
dodatkowe liczne prace zlecone przez kierownictwo Katedry.

WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII
Biblioteka Instytutu Astronomicznego
W Bibliotece Instytutu Astronomicznego obsługa jest jednoosobowa. Liczba użytkowników
zarejestrowanych w tym roku wynosi 31 osób. Księgozbiór całkowity to 21 780 wol.
i udostępniany jest na miejscu (w szczególności dotyczy to czasopism i literatury fachowej w
językach obcych). Zakup, gromadzenie i opracowanie księgozbioru odbywają się we własnym
zakresie. Jak co roku dla studentów I roku Astronomii prowadzone były 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 nie nastąpiły żadne zmiany organizacyjne, zatrudnione
były 3 osoby w wymiarze 2 i ½ etatu i pracowały w systemie dwuzmianowym. Zakupy
wydawnictw zwartych finansowane były głównie z grantów, projektów badawczych, funduszy
statutowych oraz dotacji i utrzymały się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym. Wpłynęło
natomiast mniej książek z darów. Zrezygnowano z elektronicznego dostępu do dwóch
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czasopism, co dało obniżenie wydatków przeznaczonych na zakup dostępu do baz. Analiza
statystyk udostępniania zbiorów wykazuje od kilku lat tendencję spadkową. W tym roku
również wykupiono dostęp poprzez czytelnię internetową IBUK Libra do wybranych
podręczników. Pracownik biblioteki uzupełnił dane o publikacjach do Bibliografii publikacji
pracowników i doktorantów UWr, a także z racji powierzonej roli wydziałowego importera
danych do Bazy Polskiej Bibliografii Naukowej. Bibliotekarze brali udział w szkoleniach
i konferencjach.

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
Biblioteka Wydziału Matematyki i Informatyki
W Bibliotece jest 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 2017 r. ilość zakupionych książek spadła w porównaniu z poprzednim
rokiem sprawozdawczym. Liczba wpływów zmalała zarówno przez niższą liczbę zakupów, jak i
niższą liczbę darów. Wszystkie książki wpisane do inwentarza zostały opracowane w systemie
Virtua. Opracowano 152 wol. nowych nabytków, a także 152 wol. z retrokonwersji, co w sumie
dało 304 utworzonych rekordów egzemplarza. Kontynuowano dopisy do elektronicznego
katalogu czasopism (umieszczonego na stronie IM). W sumie opracowano 430 wol.
wydawnictw ciągłych. Liczba wpływów wydawnictw ciągłych pozostała taka sama, jak w
ubiegłym roku sprawozdawczym. Biblioteka prowadziła własną wymianę czasopism, dzięki
której otrzymała 21 wol. czasopism zagranicznych. Jeśli chodzi o wydatki na kupno książek i
czasopism, to pozostały one bez zmian w stosunku do poprzedniego roku. W okresie
sprawozdawczym oddano do oprawy 158 wol. czasopism i książek, czyli więcej niż w ub. roku.
W minionym roku Bibliotekę odwiedziło 12 487 użytkowników (suma odwiedzin w czytelni
i wypożyczalni). Liczba odwiedzin nieco spadła w stosunku do poprzedniego roku.
Nieznacznie

spadła

również

ilość

udostępnionych

woluminów.

Wzrosła

liczba

zarejestrowanych użytkowników. Przez cały październik 2017 odbywały się szkolenia
biblioteczne dla studentów I roku. W trakcie 25 godz. szkoleń przeszkolono 314 studentów.
Szkolenie prowadziło 4 pracowników Biblioteki. Przez ostatnie 2 lata dwie pracownice
Biblioteki: M. Błaszczuk oraz R. Kot przygotowywały wykaz publikacji powstałych na Wydziale
Matematyki i Informatyki w latach 2013-2016. Wyznaczone przez Dziekana bibliotekarki były
odpowiedzialne za sprawozdanie publikacji do MNISW dla potrzeb kategoryzacji jednostki. W
marcu 2017 r. po wielu trudnościach, m.in. wynikających z ciągłej zmiany przepisów, z
sukcesem zakończyło się sprawozdanie za lata 2013-2016 do MNISW. W wyniku ww. prac
sprawozdano w systemie POLON (za pośrednictwem PBN) 576 publikacji, zgodnie z
wymogami

MNISW. W

okresie wakacyjnym

wykonano

trzeci

etap reorganizacji

i

porządkowania czasopism w magazynie wydawnictw ciągłych (osobne pomieszczenie na
poziomie „0”).
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WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I PEDAGOGICZNYCH
Biblioteka Instytutu Historycznego
Biblioteka Instytutu Historycznego gromadzi blisko 153 000 wol., jest największą biblioteką
instytutową i drugą co do wielkości (po Bibliotece Wydziału Prawa, Administracji 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 wol.. W 2017 r. utworzono 4 090 rekordów egzemplarza,
wcześniej kopiując 2 425 rekordów z bazy NUKAT (zasób księgozbioru BIH liczy w katalogu
komputerowym 29 677 rekordów). W 2017 r. ponownie odnotowano nieznaczny spadek liczby
dzieł udostępnionych w czytelni i wypożyczonych na zewnątrz, co wynikało z faktu zamknięcia
biblioteki od sierpnia do października, włącznie na okres przenosin biblioteki do nowych
pomieszczeń. W BIH prowadzono działalność naukową: I. Mrozowicz i B. Nowak, współautorki
“Bibliografii historii Śląska”, na bieżąco wprowadzały dane do internetowej wersji bibliografii za
rok 2014 i 2015 – łącznie wprowadzono 2 274 opisy. W 2017 r. mgr M. Zubel został
awansowany na stanowisko bibliotekarza. W związku z rozpoczęciem realizacji programu
”Leopoldina online” w 2017 r. wpisano do inwentarza komputerowego dane ponad 1 200 dzieł
przeznaczonych do digitalizacji . W sierpniu 2017 r. zakończył się drugi etap remontu Instytutu
Historycznego, w wyremontowanym zachodnim skrzydle budynku BIH otrzymała 410 m 2
nowych powierzchni (czytelnia, wypożyczalnia, magazyny i pokoje dla pracowników).
Ostateczne przeniesienie całej biblioteki nastąpi na przełomie 2018/2019 r., po trzecim etapie
remontu IH.

Biblioteka Instytutu Historii Sztuki
Zakończone zostało zagospodarowywanie nowego pomieszczenia studyjno-bibliotecznego
przy dziedzińcu; przeniesiono do niego część zbiorów czasopism (głównie zagraniczne) oraz
księgozbiór prof. Mieczysława Zlata. W związku z konserwacją wszystkich regałów
przesuwnych i koniecznością wyciągnięcia z półek znaczącej części księgozbioru, dużym
nakładem pracy gruntownie odkurzono i na nowo uporządkowano ok. 15 000 wol. książek i
ponad 4 000 wol. czasopism. Od 2017 r. do zadań biblioteki należy wypełnianie formularzy
wpisowych online do Bazy Publikacji Pracowników UWr – zadanie to zostało powierzone A.i
Szelągowi. W porównaniu z rokiem ubiegłym kwota na zakup wydawnictw zwartych wzrosła z
17 649 PLN w 2016 r. do 22 382 PLN w roku 2017 (kupno krajowe: 16 329 PLN, zagraniczne:
6 053 PLN), co po części wynika z dodatkowych środków finansowych pochodzących z
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grantów FUGA. Wydatki na zakup czasopism pozostały na podobnym poziomie, co w roku
ubiegłym, tj. 7 555 PLN (kupno krajowe: 354 PLN, zagraniczne: 7 201 PLN). Oprawiono 66
wol. na kwotę: 1 989 PLN. Znacznie wzrosła liczba zakupów krajowych: 206 wol. (w 2016 r. –
91 wol.). Znacząco wzrosła liczba publikacji pozyskanych w drodze wymiany, ze 146 wol. w
2016 r. do 539 wol. w roku 2017 (książki: 236 wol. + czasopisma: 303 wol.), co jest skutkiem
nawiązania współpracy z nowymi instytucjami oraz akcji uzupełniania księgozbioru czasopism.
Ogólna liczba darów (krajowe i zagraniczne): 167 wol. (100 wol. książek i 67 wol. czasopism).
W ramach wymiany rozesłano 202 wol. książek (głównie publikacje pracowników Instytutu) i
144 wol. czasopism („Quart”, numery bieżące i archiwalne). Liczba odwiedzin w czytelni
wbrew ogólnym tendencjom zniżkowym nieco wzrosła, w porównaniu do roku ubiegłego – 7
042 (w 2016 – 6 992). W czytelni udostępniono ogółem 30 985 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. Dwie osoby awansowały: jedna na
kustosza, druga na bibliotekarza. Jak co roku przeprowadzono 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 wzięła aktywny udział w aktualizacji Bazy Publikacji Pracowników i Doktorantów
UWr. W bieżącym roku wydatki na zakup książek i czasopism nieznacznie spadły, podobnie
jak liczba użytkowników. Odnotowano spadek liczby udostępnianych zbiorów tradycyjnych,
jednocześnie wzrost wykorzystania książek zakupionych w wersji elektronicznej. W bieżącym
roku przeprowadzono skontrum księgozbioru czytelni i księgozbioru głównego oraz selekcję
czasopism. Znacznemu zwiększeniu uległa ilość publikacji wprowadzanych do Pedagogicznej
Biblioteki Cyfrowej w ramach BCUWr. oraz repozytorium. Bibliotekarze brali aktywny udział w
szkoleniach oraz konferencjach naukowych, a także poszerzali swoje kompetencje i
umiejętności

w zakresie edycji

tekstów,

w związku z

uruchomionym

w Bibliotece

wydawnictwem na potrzeby Instytutu Pedagogiki (w ciągu roku ukazało się 9 książek, których
korektę wydawniczą i skład edytorski wykonali pracownicy Biblioteki).

Biblioteka Instytutu Psychologii
W Bibliotece zatrudnione są 4 osoby na pełnych etatach. 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, a
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planowane kolejne selekcje wydawnictw ciągłych. Brak oddzielnego pomieszczenia na
wypożyczalnię i katalogi jest bardzo uciążliwy zarówno dla użytkowników, jak i personelu. Od
roku akademickiego 2017/2018 Czytelnia została zaadaptowana na salę wykładową co
skróciło jej tygodniową liczbę godzin otwarcia z 34 na 15. Sytuacja ta skutkuje nie tylko
niższymi statystykami udostępniania, ale przede wszystkim jest uciążliwa dla studentów.
Obecnie około 85,49 % księgozbioru wydawnictw zwartych znajduje się w bazie komputerowej
systemu Virtua i 64 rekordy bibliograficzne czasopism z zasobami. Dotychczasowa strona
internetowa Biblioteki, systematycznie aktualizowana oraz odsyłająca użytkowników do
najważniejszych informacji np. baz danych, została zmieniona na nową pod koniec 2017 r. Do
bazy „Bibliografia publikacji pracowników i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego”
wprowadzono 123 opisy poprzez formularze wpisowe, systematycznie wydawane są
użytkownikom pin-y do bazy iBUK. W 2017 r. Komisja Habilitacyjna Uniwersytetu w Lublanie
(Słowenia) nadała dr. W. Czernianinowi tytuł docenta i współpracownika naukowego. W 2017
r. awans na stanowisko kustosza uzyskał mgr K. Chatzipentidis. Mgr I. Indeka uzyskała
uprawnienia do kopiowania rekordów z centralnego katalogu NUKAT. Staraniem doc. dr. W.
Czernianina

ukazały

się

kolejne

numery

półrocznika

naukowego,

pt.:

„Przegląd

Biblioterapeutyczny” (R. V 2017, nr 1 i 2), którego jest redaktorem naczelnym, a sekretarzem
redakcji mgr K. 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
pełnych etatach. Biblioteka była czynna 33,5 godziny tygodniowo i wykonywano w niej
wszystkie czynności biblioteczne. Bieżące wpływy – książki – Biblioteka miała katalogowane w
systemie VIRTUA. W Bibliotece Instytutu Archeologii były tworzone rekordy egzemplarzy oraz
kopiowane rekordy do bazy BUWr. z centralnego katalogu NUKAT. Na koniec 2017 r.
wprowadzonych było 7 947 rekordów egzemplarzy książek. Biblioteka posiadała w stałym
użytkowaniu 4 komputery, w tym dwa ze skanerami dla użytkowników. Ponadto, użytkownicy
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 M. Bednarek. Do jej
obowiązków należą wszystkie czynności związane z prowadzeniem biblioteki, z wyjątkiem
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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. W tym roku została również przydzielona dotacja podmiotowa
na dofinansowanie zadań projakościowych w kwocie 5 000 PLN, w dużej mierze
przeznaczona na wydawnictwa zagraniczne. 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, sprawozdawczej oraz
kontaktów z Biblioteką Uniwersytecką, a także z innymi instytucjami. Ułatwia on również m.in.
zakup książek i prenumeratę czasopism. W bieżącym roku akademickim kolejny raz nie został
utworzony I rok studiów niestacjonarnych licencjackich oraz I rok studiów niestacjonarnych
magisterskich. W roku sprawozdawczym kontynuowano wymianę z 51 instytucjami naukowymi
w Polsce i 26 za granicą. Obecnie Biblioteka posiada ponad 14 000 opracowanych
wydawnictw zwartych i ok. 5 000 wol. 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 5
dni w tygodniu i wzorem lat ubiegłych w 2017 r. pełniła także funkcję pracowni komputerowej
dla

studentów

obu

kulturoznawczego.

kierunków.

Kontynuowano

W

2017

roku

inwentaryzację

rozpoczęto
i

opracowanie

selekcję

księgozbioru

księgozbiorów

prof.

Reinholda Brinkmanna oraz prof. Gerharda Crolla. W roku sprawozdawczym biblioteka
pozyskała liczne publikacje zagraniczne, m.in. dzięki grantom pracowników i doktorantów obu
kierunków, a także dostęp online do bazy nagrań muzycznych Naxos Music Library.
Przeprowadzono ponadto praktyki biblioteczne dla dwóch studentów Muzykologii. Pracownicy
biblioteki uczestniczyli w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotekarzy Muzycznych i VII
Ogólnopolskiej Konferencji Fonotek, odbywającej się w Akademii Muzycznej we Wrocławiu
oraz w dwóch edycjach kursu j. angielskiego dla pracowników bibliotek UWr. We współpracy z
Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu przygotowali także
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katalog druków muzycznych z kolekcji prof. Pawła Banasia, który ukaże się w 2018 r.
i towarzyszył

będzie

wystawie

wspomnianej

kolekcji.

Biblioteka

corocznie

składa

zapotrzebowanie na 1 dodatkowy etat na stanowisku bibliotekarza. Wynika to ze specyfiki
biblioteki, która służy jednocześnie studentom dwóch kierunków – Kulturoznawstwa i
Muzykologii. W związku z tym posiada dwa niezależne księgozbiory, w tym szczególnie
rozbudowane zbiory muzykologiczne, które zostały w ostatnich latach wzbogacone o kilka
tysięcy woluminów darów. Dodatkowo biblioteka pozyskała w ostatnich latach dwa archiwa
(prof. Marii Zduniak i prof. Stanisława Pietraszki). Wszystkie czynności związane z opieką i
rozbudową obu księgozbiorów oraz opracowaniem obszernych darów muzykologicznych i
materiałów archiwalnych wymagają większej liczby etatów w Bibliotece Kulturoznawstwa i
Muzykologii.

WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
Biblioteka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego
Lokal Biblioteki zmniejszył się o jedno pomieszczenie magazynowe, zmniejszyło się również
zatrudnienie do dwóch osób, w tym jedna do lipca pracowała na 2/3 etatu. Skrócono czas
udostępniania zbiorów. Liczba zarejestrowanych użytkowników utrzymała się na podobnym
poziomie, ale zwiększyła się ilość aktywujących i likwidujących konta czytelnicze. Zmniejszyła
się liczba osób korzystających z usług Biblioteki, w tym liczba użytkowników korzystających z
materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej. Otrzymana dotacja na dofinansowanie
działań projakościowych pozwoliła na znaczne zwiększenie zakupów, głównie podręczników i
skryptów. W związku z likwidacją magazynu ze zbiorami z XIX i pierwszej połowy XX w.
przygotowano i przekazano do BUWr sześć protokołów selekcyjnych obejmujących 5 116 wol.
wydawnictw zwartych i 1 607 wol. wydawnictw ciągłych, które oczekują na decyzję o ich
wyłączeniu ze zbiorów BIGRR.

Biblioteka Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery
Biblioteka nie posiada samodzielnego etatu bibliotecznego. Księgozbiór jest udostępniany
przez pracownika inżynieryjno-technicznego Zakładu mgra P. Ropuszyńskiego, który zajmuje
się również jego gromadzeniem. W roku 2017 zanotowano niższe charakterystyki co do liczby
odwiedzin w czytelni oraz liczby wypożyczeń na zewnątrz, w stosunku do roku poprzedniego.
Spowodowane

to

zostało

głównie

przez

brak

specjalizacji

z

klimatologii

w

roku

sprawozdawczym. Wzrost wystąpił natomiast w liczbie wpływów wydawnictw zwartych.
Zmalała nieco liczba wpływów wydawnictw ciągłych (o 1). 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 nadal miejscem dla pracowników, doktorantów, studentów, a także seniorów
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Zakładu, 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. Największy problem stanowią uporczywie powtarzające
się awarie klimatyzacji. W roku sprawozdawczym wstawiono do czytelni biblioteki otwierane
okno, żeby choć częściowo rozwiązać ten palący problem. Na prośbę Dyrekcji Instytutu
przemieszczono część zbiorów ok. 4 000 wol. do magazynu w piwnicy, aby umożliwić
powiększenie pracowni

komputerowej. Liczba wypożyczonych zbiorów na zewnątrz

zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o ok. 20%, na miejscu o 18%. Zamówienia
do czytelni i wypożyczalni były realizowane na bieżąco. Wypełniono 675 formularzy
wpisowych online do Bazy Publikacji Pracowników. Do Biblioteki zakupiono urządzenie
wielofunkcyjne. W związku z trudnościami finansowymi zrezygnowano z subskrypcji baz GSW
i GeoRef. Przeprowadzono szkolenie biblioteczne dla studentów geologii i inżynierii
geologicznej. W czytelni Biblioteki odbywały się zebrania, konferencje naukowe oraz
okolicznościowe spotkania.

WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH
Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych
Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych działała nadal w rozproszeniu – ma obecnie
3 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 oraz Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych – Biologia Człowieka,
BWNB/BC ul. Przybyszewskiego 63/77. W czerwcu 2017 r. rozpoczęto prace związane z
przeniesieniem

Biblioteki

Biologii

Człowieka

do

Biblioteki

Genetyki

i

Mikrobiologii.

Księgozbiory, czytelnicy, księgi inwentarzowe zostały połączone. Od tej pory jest jedna
wspólna Biblioteka Genetyki, Mikrobiologii i Biologii Człowieka. Gromadzenie wydawnictw
zwartych i ciągłych odbywało 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 ze scaleniem księgozbiorów połączonych
Bibliotek oraz ich porządkowaniem (selekcje, skontrum) są nadal kontynuowane. Pracownicy
Biblioteki WNB przejęli całkowicie tworzenie rekordu egzemplarza w systemie Virtua,
wydawnictw zwartych, zarówno nowych nabytków jak również retro. Dodatkowo jedna osoba
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ma uprawnienia do kopiowania rekordów bibliograficznych z katalogu centralnego NUKAT do
katalogu BUWr. W bardzo dużym stopniu ułatwiło i usprawniło to pracę nad księgozbiorem, co
zaowocowało większą liczbą książek w katalogu online. Dużą i ważną część pracy Biblioteki
zajmuje całkowita kontrola nad ciągłym poszerzeniem bazy publikacji naukowych pracowników
Wydziału Nauk Biologicznych, zarówno o bieżące publikacje jak i wstecz (jeżeli pracownicy
zgłaszają i uzupełniają takie pozycje). Gotowe opisy są przesyłane do Biblioteki
Uniwersyteckiej. Pracownicy BWNB są również importerami danych do Bazy PBN, która jest
bardzo skomplikowana i wymaga ciągłej melioracji. Biblioteka wykonuje także wszelkie prace
związane z bibliometrią prac i czasopism. Bibliotekarze przygotowują wszelkie zestawienia,
wykazy i spisy zarówno na poziomie pojedynczego pracownika, 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.
Konieczna jest przy tym znajomość aktów prawnych, regulaminów i rozporządzeń MNiSW, co
stało się dla pracowników BWNB obowiązkiem i normą. Biblioteka WNB przystąpiła także do
projektu stworzenia Repozytorium Wydziału Nauk Biologicznych w ramach Repozytorium
UWr, przy ścisłej współpracy z BUWr. Pierwsze prace już zostały wpisane. Pracownicy
w ciągu roku uczestniczyli w wielu szkoleniach: z baz danych, doskonalenia języka
angielskiego oraz obsługi studentów z różnorodnymi dysfunkcjami. Dalej prowadzone są prace
porządkowania 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 2017 r. Biblioteka Muzeum pracowała w niezmienionych warunkach w Herbarium przy ul.
Sienkiewicza 5. Zajmuje tu 136 m 2, 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). Biblioteka posiada drukarkę ze skanerem, co umożliwiło
stworzenie usługi przesyłania online poszukiwanych artykułów. Bibliotekę prowadzi w ramach
rozszerzonych obowiązków dr J. Jurkowska (starszy specjalista biolog – z wcześniejszym
stażem bibliotecznym).
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Biblioteka Ogrodu Botanicznego
Biblioteka Ogrodu Botanicznego w 2017 r. 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 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 utrzymywała się 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. 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
Biblioteka Wydziału Biotechnologii w roku 2017 czynna była od poniedziałku do piątku
w godzinach od 10:00 do 15:00. W miesiącu sierpniu Biblioteka była zamknięta, w związku z
urlopem wypoczynkowym bibliotekarza. W Bibliotece zatrudniona jest jedna osoba na
stanowisku kustosza (awans w trakcie roku sprawozdawczego). W ciągu całego roku
sprawozdawczego

w Bibliotece realizowane

były

wypożyczenia

książek

studentom,

pracownikom oraz w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych. Z księgozbioru wydzielony
został księgozbiór podręczny obejmujący podręczniki wskazane w sylabusach do przedmiotów
prowadzonych na Wydziale. Podniosło to liczbę odwiedzin w czytelni i wpłynęło w sposób
pozytywny na postrzeganie Biblioteki przez użytkowników. Przeprowadzone zostało szkolenie
biblioteczne dla studentów I roku oraz wiele szkoleń indywidualnych dotyczących m.in.
wykorzystania zasobów elektronicznych dostępnych w sieci Uniwersytetu i wyszukiwania
informacji bibliograficznych (KaRo, PubMed, Google Scholar). Zwiększanie zasobów Biblioteki
przebiegało dwutorowo. Zrealizowane zostały zakupy książek drukowanych w ilości wskazanej
w Załącznikach oraz rozbudowana została baza ProQuest Ebook Central (15 tytułów). Zakupy
sfinansowane zostały zarówno z dotacji MNiSW dla Wydziału, jak i ze środków
przyznawanych w ramach KNOW (Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego), którego
Wydział jest członkiem. Informacja o nabytkach przekazywana była w formie wykazów
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nowości wysyłanych do pracowników i doktorantów oraz umieszczana na podstronie Biblioteki.
Istotną część obowiązków bibliotekarza, pełniącego funkcję Importera Publikacji, stanowiły
prace związane z przygotowaniem danych do ankiety jednostki. Obejmowały one
wprowadzanie opisów publikacji do bazy „Bibliografia publikacji pracowników Uniwersytetu
Wrocławskiego”, kontrolowanie poprawności i uzupełnianie rekordów w PBN, ustalanie kwestii
afiliacji. Bibliotekarz wziął udział w szkoleniu „Ocena parametryczna jednostek naukowych w
2017 r. Migracja danych z systemu informacji o nauce POL-on i Polskiej Bibliografii Naukowej
do ankiety jednostki z uwzględnieniem wymagań formalnych”. Ponadto, w czerwcu Bibliotekę
wizytowali

przedstawiciele

Polskiej

Komisji

Akredytacyjnej.

Na

potrzeby

wizytacji

przygotowane zostały materiały informacyjne o zasobach Biblioteki oraz o prowadzonej
działalności, mającej na celu wspieranie procesu dydaktycznego. Bibliotekarz realizował na
rzecz Wydziału dodatkowe prace, niezwiązane z funkcjonowaniem biblioteki - uczestniczył w
tworzeniu wydziałowej strony www oraz był 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 6 377 użytkowników nie tylko własnych
(studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Chemii), ale i środowiska naukowego z
Wrocławia, Polski oraz gości zagranicznych. Wypożyczono do domu 5 112 wol. książek. W
ramach wypożyczalni międzybibliotecznej zrealizowano 98 kwerend z bibliotek polskich i 15
zamówień dla swoich użytkowników. Bieżące wpływy 392 wol. wydawnictw zwartych (w tym
172 zagranicznych) opracowano tradycyjnie i komputerowo w systemie VIRTUA przez
pracowników Biblioteki Wydziału Chemii. W ramach codziennych obowiązków prowadzono też
retrokonwersję katalogu online. W bieżącym roku katalog online Biblioteki powiększono o 350
rekordów bibliograficznych i 622 rekordy egzemplarza dla książek, co zwiększyło obecność
wydawnictw zwartych w katalogu komputerowym do 89 %. W 2017 r. pracownicy Biblioteki
uczestniczyli w licznych szkoleniach organizowanych przez Bibliotekę Uniwersytecką,
dotyczących m. in. zmian w przepisach katalogowania, korzystania z baz EBSCO, Scopus i
Science Direct, w seminarium zorganizowanym przez Uniwersytet Medyczny pt. Otwieranie
nauki – praktyka i perspektywy, a także w szkoleniu organizowanym przez Uniwersytet
Wrocławski - Ocena parametryczna jednostek naukowych w roku 2017 i w szkoleniu
dotyczącym bazy Chemical Abstracts na platformie Scifinder, organizowanym przez
Politechnikę Wrocławską. Biblioteka była współorganizatorem wystawy książek zagranicznych
prezentowanych w holu Wydziału Chemii przez firmę ABE-IPS z Poznania, na której można
było kupić nowości z dużym rabatem, oraz organizatorem prezentacji wydawnictwa Nature
Publishing Group dla pracowników doktorantów i studentów Wydziału Chemii. Po prezentacji
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wydział uzyskał miesięczny bezpłatny dostęp do bazy Nature Chemistry. W okresie 17.09.15.10.2017 r. w holu Wydziału Chemii prezentowana była wystawa nt. 70. lat czasopisma
„Widomości Chemiczne”: historia – współczesność, którą przygotował i opracował pracownik
Biblioteki. Biblioteka odpowiada za wydziałową bazę prac naukowych pracowników Wydziału,
do której w bieżącym roku wpisano 262 pozycje. Baza liczy obecnie 7 676 publikacji za lata
1989-2017, w tym 6 776 to artykuły z listy filadelfijskiej. Publikacje widoczne są na stronie
internetowej Wydziału Chemii.

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych (BWNS)
Zatrudnienie obejmowało 9 osób na pełnych etatach, jedna osoba przebywała cały rok na
urlopie rodzicielskim, jedna osoba była delegowana do prowadzenie prac związanych
z archiwizowaniem publikacji pracowników wydziału, jeden pracownik odbywał szkolenie w
zakresie opracowania formalnego wydawnictw zwartych, co wiązało się z nieobecnością w
pracy Biblioteki przez dwa dni w tygodniu. Wydatki na gromadzone wydawnictwa zwarte i
ciągłe nieznacznie wzrosły, w porównaniu z rokiem poprzednim. Głównym źródłem
finansowania zakupu materiałów bibliotecznych były środki pochodzące z grantów i projektów
badawczych. Nieznacznie wzrosła również, w porównaniu z rokiem ubiegłym, ilość materiałów
włączonych do zbiorów. Ważnym źródłem pozyskiwania zbiorów była wymiana i dary.
Biblioteka otrzymuje dary od instytucji, fundacji i osób prywatnych. Cały pozyskany materiał
biblioteczny został opracowany na bieżąco. Ponadto, kontynuowano opracowanie publikacji
skierowanych do zasobów Biblioteki Cyfrowej UWr i Repozytorium UWr. Ograniczenia
kadrowe spowolniły prace nad retrokonwersją zbiorów. Nadano 55 numerów DOI publikacjom
umieszczonym w Repozytorium. Statystyka udostępnień prowadzona jest w oparciu o dane
uzyskane z systemu VIRTUA oraz w oparciu o rejestry odwiedzin prowadzone w czytelni i
wypożyczalni. Po kilkuletnim spadku statystyk w analizowanym roku zauważamy nieznaczny
wzrost liczby odwiedzin w czytelni. Dla poprawienia wygody użytkowników systematycznie
powiększany jest księgozbiór, udostępniany w wolnym dostępie. Prace związane z kontrolą
zbiorów: selekcją, inwentaryzacją i melioracją wykonywane były – na bieżąco. Przygotowano
jedną listę selekcyjną i przeprowadzono skontrum części materiałów bibliotecznych. W ramach
działalności dydaktycznej, naukowej i szkoleniowej - pracownicy zespołu uczestniczyli w
szkoleniach związanych z obsługą nowych programów i baz. Jedna osoba odbyła zagraniczny
staż zawodowy w ramach międzynarodowego programu Erasmus. Czterech pracowników
uczestniczyło w kursie doskonalenia języka angielskiego. Jeden pracownik uczestniczył w
szkoleniu w zakresie opracowania formalnego wydawnictw zwartych. Pięciu pracowników
brało udział w sześciu konferencjach naukowych, przygotowano i wygłoszono cztery referaty.
Sześciu pracowników zespołu bibliotecznego przygotowało zajęcia z Przysposobienia
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bibliotecznego, uzupełniając program o prezentację nowej wersji systemu VIRTUA.
Przeszkolono 981 studentów w 41 grupach ćwiczeniowych. Tradycyjnie Biblioteka organizuje
wydarzenia wspierające życie naukowe Uczelni. W analizowanym roku przygotowano trzy
wystawy. Z okazji miesiąca wiedzy na temat autyzmu zorganizowano wykład skierowany do
studentów kierunku – socjologia - praca socjalna.

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
Biblioteka posiadała 25 etatów. Z dniem 24 sierpnia nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę z
kierownik mgr B. Górną, która przeszła na emeryturę. Od 1 września funkcje kierownika pełni
mgr J. Mroczko-Sidorowicz. Obecnie Biblioteka posiada 24 etaty. Dokonano reorganizacji
Biblioteki na podstawie Zarządzenia Nr 93/2017 Rektora UWr z dnia 3 sierpnia 2017 r.,
polegającej na utworzeniu Oddziału Informacji Naukowej oraz Cyfryzacji oraz połączeniu
Sekcji Gromadzenia Zbiorów i Sekcji Opracowania Zbiorów w Oddział Gromadzenia i
Udostępniania Zbiorów. W 2017 r. zmalała ilość zwolnień lekarskich (219 dni) w porównaniu z
poprzednim rokiem (291 dni). Środki na wydatki Biblioteki pochodziły z budżetu Wydziału
Prawa, Administracji i Ekonomii. Biblioteka wpłaciła do kasy Kwestury: 10 965 PLN,
pochodzące z przychodów za kary za przetrzymanie książek, 5 640 PLN - za karty do czytelni
oraz 9 219,90 PLN - za usługi kserograficzne i drukowanie. Za te pieniądze zakupiono m.in.
folie do oprawy książek. Zrezygnowano z prenumeraty 24 tytułów czasopism zagranicznych
na łączną kwotę 35 352,42 PLN. Zakupiono 3 nowe bazy danych: bazę e-książek Cambridge
w modelu EBA za lata 2014-2017, bazę e-czasopism Taylor & Francis – kolekcja Criminology
& Law 2018 oraz bazę e-czasopism Cambridge University Press – kolekcja HSS, którą
sfinansowano z rezerwy pozabudżetowej UWr. Sukcesywnie rozwijała się Prawnicza i
Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, w której w sumie umieszczono 2 343 pozycje. Rozwijało się
też wydziałowe repozytorium, w którym na koniec 2017 r. zanotowano 1 516 publikacji.
Zmieniono zasady pracy przy tworzeniu bibliografii pracowniczej. Od maja 2017 r.
dokumentacja dorobku pracowników Wydziału odbywała się w systemie HUESCA. W wyniku
porozumienia z Sekcją Prac Bibliograficzno-Dokumentacyjnych dostarczono zarejestrowane
publikacje do Bazy Publikacji Pracowników UWr. w postaci plików XML. W 2017 roku
zarejestrowano 776 publikacji. W roku sprawozdawczym 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. Przeprowadzono skontrum księgozbioru w czytelni. W Bibliotece zbierano książki
dla polskich dzieci z Litwy i Ukrainy (organizatorzy akcji: mgr T. Juchniewicz oraz prof. M.
Marszał).
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JEDNOSTKI MIĘDZYWYDZIAŁOWE I POZAWYDZIAŁOWE
Centrum Brytyjskie
W Centrum Brytyjskim zatrudnione są dwie osoby. Pomimo mniejszej liczby nowych
użytkowników niż w latach ubiegłych, Biblioteka nadal cieszy się zainteresowaniem wśród
stałych użytkowników. W ciągu roku zorganizowano wiele lekcji bibliotecznych, przede
wszystkim dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W 2017 r. we Wrocławiu odbywał się
Światowy Kongres IFLA, w którym aktywny udział w formie wolontariatu brała Elżbieta Kurpiel.
Pani Kurpiel wyjechała również w ramach programu Erasmus + na Uniwersytet HradecKralowe w Czechach. W minionym roku organizowano ponadto wystawy na temat twórczości
między innymi: Jane Austen, Josepha Conrada (rok 2017 r. Conrada), jak również Kazuo
Ishiguro, który w 2017 r. otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. W Bibliotece w ramach praktyki
goszczono studentów specjalności Amerykanistyka (Instytutu Historycznego UWr), którzy mieli
okazję zapoznać się z księgozbiorem Centrum Brytyjskiego. Nadal pomieszczenia Centrum
nie zostały odświeżone po remoncie.

Biblioteka Austriacka
Rok 2017 to organizacja i/lub współorganizacja następujących imprez kulturalnych,
promujących literaturę i kulturę Austrii przygotowanych z okazji jubileuszu 25-lecia Biblioteki
Austriackiej: Spór o zamek czyli Ostatni zajazd na Litwie – monodram w wykonaniu aktora
krakowskiego Andrzeja Jurczyńskiego – w ramach „Tygodnia Bibliotek”, Polsko-austriacki
transfer kulturowy. Forum dyskusyjne – międzynarodowa konferencja naukowa, Johannes
Brahms: Piękna Magielona – do słów Ludwika Tiecka – koncert z okazji obchodów 25-lecia
Biblioteki Austriackiej, spotkanie z pisarzem Radkiem Knappem, spotkanie z pisarzem
Josephem Haslingerem, „Tekst o Cyceronie”– prezentacja sceniczna utworu Stefana Zweiga,
wystawa: KALLIOPE Austria. Kobiety w społeczeństwie, literaturze i nauce, wystawa: Austria
na kartkach pocztowych ze zbiory wrocławskiego filokartysty Stanisława Chmury, wystawa:
Kobiety Reformacji, wystawa książek (własnych) z okazji 300 rocznicy urodzin cesarzowej
Marii Teresy, wystawa książek (własnych) z okazji „150 lat Nad pięknym modrym Dunajem.
Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży połączone z prezentacją Austrii i Liechtensteinu.
Udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki z następującym programem: 300 lat Cesarzowej Marii
Teresy – wykład, prezentacja, 150 lat „Nad pięknym modrym Dunajem” - warsztaty taneczne;
słuchowisko, Sagi z Austrii (z krajów związkowych: Dolna Austria, Górna Austria, Karyntia,
Styria, Salzburg, Tyrol, Vorarlberg, Wiedeń), Schulgeschichten von Franz” - opowiadania
Christine Nästlinger – słuchowisko, "Die Wand” – na podst. opowiadania Marlen Haushofer –
projekcja filmowa. Udział w akcji „Austria czyta”. Udział w imprezie „Noc Andersena” w Szkole
Podstawowej nr 4 w Strzegomiu. Współorganizacja konferencji metodycznych Polskiego
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Stowarzyszenia

Nauczycieli

Języka

Niemieckiego.

Współorganizacja

warsztatów

szkoleniowych Goethe Institut dla nauczycieli j. niemieckiego. Współpraca przy organizacji
konkursu języka niemieckiego dla gimnazjalistów. Udział w festiwalu literackim Raurieser
Literaurtage w Austrii i w seminarium szkoleniowym pt: Kreativität als Potential in Kunst und
Wissenschaft organizowanym w Wiedniu w dniach 3 – 10 09.2017 r.

Biblioteka Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
W Bibliotece Studium pracują na pełnych etatach 2 osoby, zatrudnione na stanowiskach
kustoszy. Dzięki „dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych” wpływy z kupna w roku
sprawozdawczym były nieco większe niż w roku ubiegłym. Wskaźniki korzystania z czytelni i
wypożyczalni wykazały w roku sprawozdawczym niewielką tendencję wzrostową. W roku 2017
rozpoczęto kolejną selekcję wydawnictw zwartych. Będzie ona zakończona w roku 2018.

Biblioteka Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta
(CSNE im. W. Brandta)
Zatrudnienie mgr A. Wolańskiej od 1.07.2017 roku na stanowisku kustosza dyplomowanego.
Zatrudnienie na umowę-zlecenie w okresie 26.09.-31.12.2017 mgr J. Łubockiego, doktoranta
Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Praktykant wykonywał prace pomocnicze przy
selekcji zbiorów oraz inne prace związane z bieżącą działalnością Centrum. Pracownik
Biblioteki dokonywał zakupów zbiorów drukowanych i elektronicznych według bieżącego
zapotrzebowania. Przeprowadzał również ocenę pod kątem przydatności oraz akcesje
wybranych publikacji uzyskanych z darów, jako spuścizna po profesorach Klausie Tenfelde i
Hansie Jacobsenie. Przekazał zbiory darów z powyższych źródeł do biblioteki Katedry
Judaistyki UWr oraz do Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Na bieżąco porządkował
Kartoteki Haseł Wzorcowych, poprawiał błędy w opisach bibliograficznych, nadawał akcesje i
analizował moduły pod kątem bieżących problemów i wynikających z niej potrzeb. Od roku
akademickiego 2017/2018 w Bibliotece Centrum działa Academica - cyfrowa wypożyczalnia
międzybiblioteczna, która udostępnia zasoby cyfrowe Biblioteki Narodowej w liczbie 2 065
488 dokumentów. Dostęp do nich jest możliwy z terminala na terenie Biblioteki i dostępny w
godzinach pracy Biblioteki. W przygotowaniu jest akcja promocyjna tej usługi oraz instrukcje
dla użytkowników. Dodatkowo pracownik Biblioteki wystąpił na Kongresie Polonoznawców
w ramach Forum Bibliotekarzy, przedstawiając działalność Centrum oraz Biblioteki. Prowadził
fanpejdż Biblioteki Centrum. W roku sprawozdawczym zamieścił 36 postów, z czego
najpopularniejszy miał zasięg 506 odbiorców (post dotyczący rocznicy uklęknięcia Willy’ego
Brandta). Łączna liczba kliknięć w posty to 202. Aktualnie stronę Biblioteki „lubi“ 600 osób i
instytucji. Zreorganizował stronę Biblioteki w wersji polskiej. Dodał i rozbudował dział Źródła
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elektroniczne i Academica. Prezentował Centrum, Bibliotekę oraz Uniwersytet Wrocławski na
szkoleniu w ramach programu Erasmus + Bibliotece KTH Royal Institute of Technology w
Sztokholmie. Umieszczał na bieżąco informację o nowościach na stronie bibliotecznej oraz w
katalogu OPAC.

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 2017 r. Biblioteka PTL 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 zmalała w
porównaniu z rokiem poprzednim. Zbiory pozyskiwane były drogą kupna, wymiany, darów. Do
księgozbioru

wprowadzono

także

wydawnictwa

własne

Polskiego

Towarzystwa

Ludoznawczego. W roku sprawozdawczym Biblioteka prowadziła wymianę z 108 naukowymi i
kulturalnymi instytucjami zagranicznymi i 47 krajowymi. W 2017 r. PTL zdigitalizował i
opublikował w Bibliotece Cyfrowej UWr część swoich zbiorów archiwalnych (prace wykonano
dzięki dotacji z programu „Kultura Cyfrowa” MKiDN) i wydawnictwa własne. Przez cały rok
prowadzone były indywidualne szkolenia biblioteczne. Realizowane także były trzy staże przez
studentów kierunku Etnologia i Antropologia Kultury UWr i UMK. W stosunku do roku
ubiegłego zmalała 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.

