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CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Rok 2007 przyniósł niewielkie zmiany w strukturze organizacyjnej Biblioteki Jagielloń
skiej. Wzorem lat ubiegłych poszczególne oddziały (w liczbie 17) podlegały merytorycznie 
trzem dyrektorom resortowym - mgr Krystynie Sanetrze, dr. Andrzejowi Obrębskiemu oraz 
mgr. Ryszardowi Juchniewiczowi. Z dniem 1 X 2007 roku, po przejściu dyrektora R. Juch
niewicza na emeryturę i objęciu jego funkcji przez mgr Aleksandrę Cieślar-Korfel, utwo
rzono nowy Oddział Techniczny, zaś z połączenia Oddziału Prac Bibliotecznych i Oddziału 
Administracji powstał jeden Oddział Organizacji. Funkcję Ltyrektora naczelnego kolejny 
rok sprawował prof, dr hab. Zdzisław Pietrzyk. 

Praca w Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, kierowanym przez mgr Ur
szulę Dudzik, prowadzona była w kilku sekcjach. Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego 
odnotowała wpływ 71 541 wol. druków zwartych i wyd. ciągłych (wraz z 4947 doku
mentami towarzyszącymi) oraz 44 814 jednostek zbiorów specjalnych (wraz z 451 doku
mentami towarzyszącymi). Pracownicy Sekcji dokładali wszelkich starań, aby na bieżąco 
egzekwować od wydawców przysyłanie do BJ egzemplarza obowiązkowego. W wyniku 
podejmowanych działań (wysłano 11 614 urgensów i 1118 pism) otrzymaliśmy 4048 
wol. druków zwartych oraz 8670 numerów czasopism. Ogółem, w porównaniu z rokiem 
ubiegłym, wielkość wpływu w ramach egzemplarza obowiązkowego wzrosła o 245 wo. 
druków zwartych i ciągłych (otrzymaliśmy co prawda ponad 1000 wol. mniej w odniesie
niu do wydawnictw ciągłych, ale za to ponad 3700 wol. druków zwartyc więcej), lższe 
dane dotyczące problematyki gromadzenia zbiorów zawarte zostały w roz zia e „ lory 

niniejszego opracowania.  ...  ,.  ,  ~. 
Dzięki pracownikom Sekcja Dubletów, Druków Zbędnych i Księgozbiorów Zabezpie

czonych, którzy układali mutacje gazet, wzrostowi uległa również icz a czasopism prze 
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kazanych do opracowania (2757 tytułów w 16 929 wol. ). Niestety, kolejny już rok dość 
znacznie zmniejszyła się liczba tytułów czasopism zagranicznych przekazanych do biblio
tek instytutowych - wydano 240 tytułów w 715 numerach czasopism. 

Z Czytelni Czasopism skorzystało 1759 czytelników, co oznacza o 414 osób mniej 
w porównaniu z rokiem 2006. Pociąga to za sobą również spadek liczby wypożyczonych 
pozycji - udostępniono 3645 tytułów w 29 047 numerach czasopism (tj. o 1241 nume
rów mniej niż w roku poprzednim). Zmniejszająca się w ostatnich latach liczba odwiedzin 
w Czytelni oraz liczba udostępnionych w niej zbiorów wynika z remontów przeprowadza
nych w starym gmachu BJ. W 2007 roku Czytelnia Czasopism była czynna w normalnym 
zakresie jedynie do końca lipca, zaś po przerwie wakacyjnej, od września do grudnia, ze 
względu na remont Oddziału Opracowania Wydawnictw Ciągłych, pełniła rolę pracowni 
tegoż działu. Udostępnianie czasopism odbywało się w tym okresie w Czytelni Głównej, 
jednak w znacznie ograniczonym zakresie (dostępna była wyłącznie prasa codzienna oraz 
czasopisma do pracy naukowej). 

Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ, obsługiwany przez system VTLS/Virtua 
w wersji 46. 7 pod adresem: http: //www. bj. uj. edu. pl/uj/katalog, według stanu na dzień 31 
XII 2007 roku rejestrował 533 293 tytuły książek i czasopism w 1 343 440 egzemplarzach 
oraz 31 348 rekordów zasobu wydawnictw wielotomowych, seryjnych i czasopism Biblio
teki Jagiellońskiej oraz bibliotek instytutowych UJ. Przyrost komputerowego opracowania 
zbiorów w roku 2007 obrazuje poniższa tabelka. 

Wyszczególnienie
Rekordy 
bibliograficzne 
(tytuły)

Rekordy 
egzemplarza

Rekordy zasobu 
(liczba tomów)

Rekordy 
khw

Rekordy wprowadzone 
w 2007 r. 53 856 151 346 3 620 64 875

w tym sporządzone przez:

Bibliotekę Jagiellońską 12 661 90 468 2616 13 742
Biblioteki instytutowe UJ 12 067 50 963 792 8 386
Bibliotekę Medyczną 
i biblioteki zakładowe 
CM UJ

1 909 9915 212 5 833

Rekordy przejęte z bazy 
NUKat 27 219 - - 36 914

Do Oddziału Opracowania Druków Zwartych Nowych, kierowanego przez mgr Monikę 
Mydeł, z Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów wpłynęło 58 095 wol. książek 
(32 597 tytułów), tj. ponad 2000 wol. więcej niż w roku 2006. W okresie sprawozdawczym 
opracowano 58 801 wol. druków zwartych, zaś do katalogu komputerowego wprowadzono 
29 270 rekordów bibliograficznych dla książek (w tym 1056 w ramach retrospekcji wydaw
nictw wielotomowych i melioracji starego zasobu). Zakończono meliorację sygnatur dzia
łowych dużych formatów (tj. IV i V). W ramach prac zleconych do bazy BJ wprowadzono 

http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog
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ponad 1000 rekordów bibliograficznych. Do katalogu centralnego wprowadzono 7094 hasła 
wzorcowe, kopiując z niego około 40% opisów bibliograficznych. W stosunku do roku po
przedniego liczba wprowadzonych rekordów bibliograficznych wzrosła o 1000, zaś liczba 
woluminów o 2500.

Wciąż aktualne pozostały problemy związane z typologią dokumentów (podział na dru
ki zwarte i wydawnictwa ciągłe), a rozbieżności w klasyfikacji druków stanowią przyczynę 
czasochłonnych melioracji magazynowych. Przyrost inwentarzowy opracowanych książek 
wyniósł 55 712 woluminów. Pracownicy Oddziału opracowali 2093 karty (w tym 603 do 
katalogu podstawowego i 1490 do katalogu dla publiczności). Na bieżąco aktualizowano 
wersję elektroniczną Katalogu Podstawowego.

W Oddziale Opracowania Przedmiotowego Zbiorów Nowych, kierowanym przez dr 
Danutę Patkaniowską, w okresie sprawozdawczym opracowano przedmiotowo 23 630 
wol., tj. o 1688 mniej w porównaniu z rokiem 2006. Opracowanie przedmiotowe doku
mentów odbywa się na bieżąco — książki przewożone są bezpośrednio z Oddziału Maga
zynów, a następnie — po opracowaniu przedmiotowym — odbierane przez magazyn „A”. 
W Oddziale opracowano od nowa 9301 książek, pod względem merytorycznym i formal
nym (kopiując jednocześnie hasła z NUKat do bazy BJ) sprawdzono 13 124 dokumenty 
oraz poprawiono 1205 rekordów opracowanych wcześniej. Dla katalogu NUKat utworzo
no 353 hasła wzorcowe formalne, w tym 100 haseł osobowych i 253 korporatywne. Wpro
wadzono 887 haseł przedmiotowych (typu nazwa pospolita), 117 haseł geograficznych 
i 6 tytułów ujednoliconych. Ogółem opracowano 1363 hasła przedmiotowe wzorcowe, 
tj. o 126 więcej niż w roku 2006. Zespół walidacji wewnętrznej przeprowadził walidację 
998 haseł przedmiotowych. W dalszym ciągu obserwuje się nasycanie słownika KABA 
coraz większą liczbą wzorcowych haseł przedmiotowych przy równoczesnym tworzeniu 
nowych haseł wzorcowych dla nowych dokumentów. Procesowi opracowania przedmioto
wego druków zwartych towarzyszy proces ciągłego rozwoju i modyfikacji języka KABA, 
w związku z czym pracownicy Oddziału dokonywali także aktualizacji katalogu kompute
rowego BJ na podstawie przesyłanych z centrum NUKat list rekordów usuniętych, zatrzy
manych i modyfikowanych.

Podstawowe zadania realizowane przez Oddział Opracowania Wydawnictw Ciągłych 
Nowych (podmiotowe i przedmiotowe opracowanie czasopism i serii), kierowany przez 
mgr Alinę Skrzypek, w roku sprawozdawczym pozostały niezmienione. W 2007 roku 
przyjęto z OGR 4949 tytułów czasopism i serii w 23 098 wol. W tym czasie opracowa
no 25 712 wol. Pomimo licznych zmian i problemów Oddziału (wzrostu ilości materiału 
do opracowania napływającego z OGR, trudnych warunków' lokalowych, dwóch prze
prowadzek związanych z remontem pomieszczeń, częstych melioracji spowodowanych 
nieprawidłową typologią dokumentów dokonaną przez biblioteki współtworzące cen
tralny katalog NUKat oraz konieczności zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi 
w nowym formacie MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ciągłego) prace 
przebiegały płynnie i terminowo. Kolejny już rok udało się opracować więcej nowych 
tytułów, niż wpłynęło do Oddziału. Pracownicy wprowadzili do katalogu komputerowego 
1729 oryginalnych rekordów bibliograficznych oraz 1651 rekordów skopiowanych z ba
zy NUKat. Założono ponadto 1993 rekordy zasobu oraz zmeliorowano 131 dzieł w 291 
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wol. Wszystkie utworzone rekordy dla wydawnictw ciągłych zostały zaopatrzone w hasła 
przedmiotowe.

Jednym z zadań realizowanych przez Oddział Informacji Naukowej i Katalogów, kiero
wany przez mgr Ewę Bąkowską, była kontynuacja prac związanych z digitalizowaniem kart 
dla Podstawowego Katalogu Alfabetycznego. W związku z otrzymaniem na stan Oddziału 
skanera od początku 2007 roku rozpoczęto skanowanie kart we własnym zakresie. Doty
czyło ono zarówno kart nowych egzemplarzy napływających do Biblioteki, jak również 
zmian koniecznych do przeprowadzenia w układzie kart istniejących w związku z meliora
cją haseł. Ogółem zeskanowano i oznaczono melioracją KP 3427 kart (w tym 1376 nowych 
i 2051 pochodzących z melioracji). Nowe karty włączono, zmeliorowane umieszczono we 
właściwych miejscach skrzynek, zaś skany przekazano do Oddziału Komputeryzacji w celu 
włączenia ich do wersji online.

W dalszym ciągu, dzięki dofinansowaniu przez UJ, pracownicy Oddziału opracowywali 
hasła indeksu do Katalogu Podstawowego. Ogółem sporządzono indeks dla 744 skrzynek, 
w których przejrzano 269 551 kart i utworzono 93 363 hasła. Łącznie w okresie ostatnich 
trzech lat opracowano 121 357 haseł do 1073 skrzynek „starego katalogu” na podstawie 
367 591 przejrzanych kart, co stanowi około 34% prac, jakie wiążą się z wykonaniem in
deksu do całego katalogu.

Do wszystkich katalogów kartkowych włączono ogółem 7630 kart, w tym do katalogu 
alfabetycznego dla publiczności (za lata 1950-1993) - 1770 kart, do Katalogu Podstawowego 
(tzw. „starego”) - 2831 kart, do katalogu czasopism dla publiczności - 97 kart, do katalogu 
podstawowego czasopism - 165 kart oraz do katalogu bibliotek instytutowych UJ - 454 karty. 
Z katalogu podstawowego czasopism usunięto 738 kart zastępczych. Kontynuowano także 
naprawę kart uszkodzonych. Pomocą w dotarciu do brakujących danych (np. nieczytelnych 
sygnatur) jest katalog wewnętrzny, na podstawie którego uzupełnia się niezbędne detale.

W Oddziale załatwiono pisemnie 498 spraw, w tym opracowano 172 kwerendy ściśle 
katalogowe, 162 kwerendy krajowe i 24 zagraniczne. Udzielono 63 dłuższych informacji 
telefonicznych.

W związku z kontynuacją remontu i towarzyszącym temu przemieszczaniem się agend 
Biblioteki trzykrotnie modyfikowano podstawowe ulotki informacyjne o BJ, tak aby infor
macje o pracy poszczególnych oddziałów na bieżąco odpowiadały zmieniającej się sytuacji. 
Oprócz ulotek ogólnoinformacyjnych, opracowano również szereg instrukcji i komunika
tów, jak np. Godziny otwarcia BJ w czasie wakacji, Jak dotrzeć do zagranicznych książek 
i czasopism, Ważniejsze bazy BN dostępne online, Wykaz skrótów i adnotacji przy sygnatu
rach w katalogach czy też Wykłady z cyklu „Ars Quaerendi"

Pracownicy Oddziału uzupełniali w dalszym ciągu kartotekę not biograficznych, biblio
grafii osobowych i nekrologów, włączając do nich 173 karty - obecnie kartoteka nekrolo
gów liczy 51 773 karty. Do Bazy biogramów wprowadzono 917 nowych rekordów, zaś 277 
rekordów już istniejących uzupełniono o nowe informacje. Stan Bazy biogramów na koniec 
2007 roku wynosił 31 223 rekordy.

Kontynuowano ponadto prace związane z tworzeniem Bibliografii publikacji o Uniwer
sytecie Jagiellońskim (za lata 1980-1981). Do bazy wprowadzono 112 opisów, a poprawio
no 15. Obecnie liczy ona 1114 rekordów.
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W zakresie korzystania z Czytelni Bibliograficznej, będącej „pod opieką” Oddziału, 
w ciągu 273 dni jej otwarcia odnotowano 21 761 odwiedzin (w tym 4930 czytelników ko
rzystających z księgozbioru podręcznego oraz 16 831 użytkowników Intemetu). W czytelni 
tej udostępniono 12 195 dzieł w 24 034 wol. Do księgozbioru podręcznego przybyło 761 
tomów, wycofano zaś 268 (obecnie liczy on 8817 dzieł w 11 571 wol.).

Większość czytelń obsługiwana była przez pracowników Oddziału Udostępniania 
Zbiorów, kierowanego przez mgr Annę Biłyk-Mydlarz. Organizacja pracy Sekcji Czytelń 
i Księgozbiorów Podręcznych nie zmieniła się w porównaniu z rokiem poprzednim.

W Czytelni Głównej (Lectorium) udostępnia się liczący około 25,5 tysiąca wol. (tj. ok. 
930 m bieżących półek) księgozbiór podręczny o charakterze ogólnym. Brak miejsca na 
nowości w tymże księgozbiorze z roku na rok jest coraz bardziej uciążliwy i wymusza prze
prowadzanie bieżących melioracji oraz wycofywanie wielu starszych, rzadziej używanych 
pozycji. W roku sprawozdawczym Czytelnię Główną odwiedziło 45 153 osoby (przeciętnie 
205 osób dziennie), którym wypożyczono na miejscu 152 259 wol. z magazynu ogólnego 
i z księgozbioru podręcznego.

Ze względu na prace remontowe przeprowadzane w starym skrzydle BJ w dalszym ciągu 
w pomieszczeniu Lectorium działała również Czytelnia Gazet, w której udostępniano duże 
formaty czasopism (IV i V), czasopisma zniszczone (udostępniane wyjątkowo, wyłącznie 
za zgodą dyrekcji) oraz egzemplarze archiwalne. Liczba odwiedzin w tej czytelni (5276) 
kształtowała się na poziomie roku ubiegłego. Zamówiono 13 666 pozycji, zaś udostępniono 
(łącznie z magazynu ogólnego oraz księgozbioru podręcznego) 9661 wol. Ten znaczący spa
dek w stosunku do roku 2006 spowodowany jest prawdopodobnie niemożnością korzystania 
z czasopism zniszczonych w związku z zarządzeniem dyrekcji BJ (z dn. 16 V 2007 roku).

Czytelnię Naukową odwiedziło 9891 osób. Łącznie otrzymano 44 611 zamówień, udo
stępniono natomiast 57 304 wol. Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyły się należące 
do czytelni separatki (8 pomieszczeń), przydzielane chętnym przez dyrekcję BJ po rozpa
trzeniu złożonych przez nich podań.

Czytelnia Europeistyczna działała na zasadach ustalonych w poprzednich latach. Dział 
europejski jest na bieżąco meliorowany i uaktualniany oraz uzupełniany głównie o dzieła 
w języku polskim, pochodzące z egzemplarza obowiązkowego, ewentualnie kupna. Pod 
koniec 2007 roku jego księgozbiór liczył 1390 dzieł w 1430 wol. Dział brytyjski, będący 
pozostałością po zlikwidowanej ostatecznie w 2001 roku Czytelni Brytyjskiej, nie rozwija 
się - stan księgozbioru pozostał na poziomie roku poprzedniego: 1758 dzieł w 1898 wol. 
oraz ponad 160 kaset (audio i wideo) i płyt CD. Dział austriacki uzupełniany jest na pod
stawie zamówień składanych do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Austrii oraz przysyła
nych darów. Obecnie liczy on 8182 dzieła w 8909 wol. oraz ponad 170 kaset filmowych, 
magnetofonowych i płyt CD. W 2007 roku czytelnię odwiedziło 4477 osób. We wrześniu 
doszło do podpisania umowy z Austrią (Porozumienie zawarte pomiędzy Federalnym Mi
nisterstwem Spraw Europejskich i Międzynarodowych a Uniwersytetem Jagiellońskim). 
Ponieważ zgodnie z podpisanym dokumentem książki austriackie nie są formalnie włas
nością BJ, stworzono dla nich osobny inwentarz i osobny ciąg sygnatur. Rozwiązano też 
częściowo sprawę pozbywania się dubletów oraz dzieł, które nie są zgodne z profilem 
naszych zbiorów, a zostały przysłane bez uzgodnienia przez stronę austriacką, oraz dzieł 
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przestarzałych, zupełnie niewykorzystywanych. Wydzielono również książki dziecięce 
i młodzieżowe i przygotowano ich listę, aby przekazać je do Biblioteki Austriackiej przy 
Uniwersytecie Wrocławskim.

Pewnym mankamentem w procesie realizacji zamówień były występujące okresowo 
awarie w systemie transportu książki. Po sześciu latach nieustannego funkcjonowania 
zniszczeniu uległy silniki oraz inne elementy techniczne 26 wagoników teleliftu. Pozosta
łe 14 wagoników nie zapewniało sprawnego zaspokojenia potrzeb transportowych czytelń 
i wypożyczalni. Ponadto w okresie dwóch miesięcy (8 II—10 IV) system wyłączony był 
całkowicie ze względu na prace remontowe przeprowadzane w magazynie. Książki i czaso
pisma dostarczane były wówczas trybem tradycyjnym, co odbiło się niekorzystnie na czasie 
realizacji zamówień składanych przez czytelników.

Tryb opracowania zbiorów pozostał niezmieniony w stosunku do lat ubiegłych. 
Oprócz opracowywania wpływu bieżącego melioracji poddano księgozbiór podręczny 
Czytelni Głównej (m.in. działy „Religioznawstwo”, „Naukoznawstwo” oraz „Prawo”). 
W sierpniu przeprowadzono także skontrum tegoż księgozbioru oraz prace poskontrowe. 
W wyniku prowadzonych prac sporządzono listy braków nowych, listy braków starych, 
listy braków do sprawdzenia w magazynie oraz protokoły zbiorcze na braki wycofywane 
z lat 1999-2004 i karty zagubionych dzieł.

W okresie sprawozdawczym skatalogowano 3312 dzieł w 3433 wol., sklasyfikowano 
643 dzieła w 721 wol., dopisano dalsze ciągi dla 676 wol., wycofano 317 dzieł w 1000 wol. 
oraz 2305 kart, napisano ponad 16 200 kart.

W dalszym ciągu na wysokim poziomie utrzymuje się liczba książek zamawianych do 
Wypożyczalni. W 2007 roku z magazynu ogólnego sprowadzono dla czytelników 299 140 
woluminów. Z rezerwacji przyjęto 62 426 wol. (znaczny wzrost w porównaniu z rokiem 
2006), zaś z księgozbioru podręcznego „W” (do którego przybyło 210 dzieł w 210 wol.) 
wydano 3986 pozycji.

Zapisy do biblioteki na rok akademicki 2007/2008 rozpoczęto 24 września. Aby uspraw
nić obsługę wpisów, dyrekcja BJ ustaliła, że karty niebieskie (dla pracowników nauki) oraz 
żółte (uprawniające do korzystania ze zbiorów na miejscu) będą ważne do 31 grudnia 2007 
roku, zaś białe (dla studentów i innych użytkowników Biblioteki) - do 31 października. 
W odniesieniu do legitymacji studenckich funkcjonowały trzy typy kart: karty starego typu 
wydawane przez BJ (dla studentów lat wyższych), karty: „els” (dla studentów I i II roku) oraz 
karty bibliotek instytutowych (dla studentów zapisanych w tych bibliotekach). Dwa ostat
nie rodzaje dokumentów wymagały zarejestrowania w Wypożyczalni. Pewnym problemem 
były zapisy studentów „nietypowych”, chcących korzystać z BJ, takich jak np. uczestnicy 
programów Erasmus, Most, Sokrates czy też słuchacze studiów podyplomowych. Utrudnie
niem jest w ich wypadku różny czas studiów, brak ujednoliconych dokumentów potwier
dzających status studenta czy też form poręczeń. Wydawane przez Wypożyczalnię legity
macje w dalszym ciągu opatrzone były hologramami - tym razem był to złoty emblemat UJ 
na jasnozielonym, fosforyzującym tle. Koszt zapisu i wydania nowej karty bibliotecznej nie 
uległ zmianie w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku czytelników niezamożnych, 
po wypełnieniu przez nich stosownego oświadczenia, Biblioteka odstępowała od pobierania 
opłat manipulacyjnych. W ramach akcji wpisowej uzyskano 122 606 złotych.
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Pracownicy Wypożyczalni kontynuowali (przy wsparciu Sekcji Czytelń) także urgo- 
wanie zaległości, powstałych podczas wypożyczeń. W ramach przeprowadzonych czyn
ności wysłano ponad 1000 urgensów zwykłych i poleconych, 66 wezwań przedsądowych, 
4 wnioski o nadanie klauzuli wykonawczej oraz 11 pozwów. W wyniku tych działań 155 
osób oddało 385 wol., za uiszczone opłaty za przetrzymanie książek uzyskano kwotę ponad 
51 600 zł, za zagubione egzemplarze wpłacono do OGR 2825 zł, zaś 109 osób odkupiło 
zagubione dzieła (w tym 51 osób to samo wydanie).

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Zamiejscowa otrzymała ogółem 2141 rewersów. 
Do 125 bibliotek krajowych wysłano 1152 wol. (w tym 243 mikrofilmy i odbitki kserogra
ficzne) i 21 mikrofilmów ze zbiorów specjalnych. Do 13 bibliotek zagranicznych wysłano 
67 wol. (w tym 49 mikrofilmów i odbitek ksero). Z Biblioteki Jagiellońskiej z kolei wy
słano 220 zamówień (rewersów). W wyniku ich realizacji z 31 bibliotek krajowych otrzy
maliśmy 84 wol. (w tym 2 mikrofilmy i odbitki ksero) oraz 50 mikrofilmów ze zbiorów 
specjalnych. Z 15 bibliotek zagranicznych otrzymaliśmy 40 wol. (w tym 6 mikrofilmów 
i odbitek kserograficznych). Mniejsza liczba zamówień składanych przez studentów i pra
cowników UJ w porównaniu z rokiem 2006 wynika w głównej mierze z coraz szerszego 
dostępu do Intemetu i możliwości korzystania z niektórych zbiorów online. Wypożyczal
nię Międzybiblioteczną odwiedziło w roku sprawozdawczym 538 osób, które złożyły za
mówienia na 271 pozycji. Za pomocą Intemetu sprawdzono w katalogach bibliotek pol
skich i zagranicznych 332 pozycje, pocztą elektroniczną wysłano 22 kwerendy (dotyczące 
36 pozycji), a odpowiedziano na 66 kwerend (dotyczących 107 pozycji).

Główne zadania realizowane przez Oddział Dokumentów Audiowizualnych, kierowany 
przez mgr. Mariana Kęska, polegały na przygotowywaniu materiałów bibliotecznych do 
mikrofilmowania, mikrofiszowania i digitalizacji, katalogowaniu, przechowywaniu i udo
stępnianiu posiadanych mikrofonu i dokumentów elektronicznych oraz realizacji zamówień 
czytelniczych w zakresie mikrofilmowania, kserokopiowania oraz skanowania.

Magazyn Oddziału Dokumentów Audiowizualnych przechowuje ponad 3000 digita- 
liów, 17 144 mikrofilmy archiwalne, 227 000 mikrofisz negatywowych, mikrofisze diazo- 
we, niemające swych odpowiedników negatywowych (skatalogowane w Virtui w liczbie 
23 279 sztuk) oraz kilka tysięcy dodatków do sygnatur z magazynu ogólnego (ponad 3000 
płyt CD, taśmy magnetofonowe, duże i małe dyskietki). Zbiory udostępniane są w Czytelni 
Multimedialnej, gdzie użytkownicy mają wolny dostęp do 7919 zwojów mikrofilmowych 
oraz 25 345 mikrofisz diazowych. Do dyspozycji czytelników znajdują się tu 3 czytniki 
mikrofilmów, 4 czytniki mikrofisz, a także stanowisko do korzystania z DVD. W 2007 roku 
z Czytelni skorzystało 2986 osób, którym udostępniono 10 977 pozycji.

Liczba zamówień zrealizowanych w 2007 roku przez pracowników Oddziału Magazy
nów, kierowanego przez mgr. Krzysztofa Frankowicza, wynosząca ogółem 425 871, spadła 
w porównaniu z rokiem poprzednim o około 20 000. Zmniejszeniu uległa również liczba 
tomów włączanych do zbiorów, która wyniosła 515 178 pozycji. Do magazynu archiwalne
go wpłynęło 30 094 tomów.

Pracownicy Sekcji Opracowania Technicznego osygnowali 102 631 tomów (tj. ponad 
7000 więcej niż w roku 2006). Wzrostowi uległa także liczba rekordów egzemplarza - na
niesiono 82617 barkodów. Ponadto wymienionoi zaopatrzono w oprawy prowizorycz
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ne 56 wol. czasopism IV i V formatu, podklejono ¡wymieniono 647 grzbietów opraw, 
wymieniono i osygnowano 145 pudeł na broszury oraz sporządzono opisy na 819 pud
łach w dziale „Programy szkolne” (dzięki czemu ten zniszczony, XIX-wieczny księgozbiór 
jest obecnie wręcz wzorcowo zabezpieczony).

W kwietniu zakończono prace melioracyjne związane z księgozbiorem „Stary Zasób”. 
Kontynuowano także prace przy reorganizacji ułożenia zbiorów w magazynie czasopism. 
Pozycje o sygnaturach od 100261 do 100543 przesunięto i ułożono w nowym układzie, tj. 
w jednym ciągu bez rozbicia na formaty I, II, III. Podobnie ułożono księgozbiór o sygnatu
rach z zakresu 800001-900000 I-III - wygospodarowane w ten sposób wolne półki prze
znaczono na zaległą oprawę. Dokonano też dyslokacji zbioru „Programy szkolne”.

W Oddziale Rękopisów, kierowanym przez dr Monikę Jaglarz, w okresie sprawozdaw
czym skatalogowano 128 jednostek i zmeliorowano 91 opisów. Do mikrofilmowania i ska
nowania przygotowano około 740 rękopisów i sporządzono ponad 100 metryczek.

Kontynuowano także prace nad spisami akcesyjnymi rękopisów pozyskanych w 2007 
roku, wraz z indeksami. Dostępne są one w postaci wydruków w Czytelni Rękopisów oraz 
bazy do przeszukiwania na stronie internetowej Oddziału. W dalszym ciągu trwały prace 
nad uzupełnianiem komputerowego katalogu metryczek do zbiorów berlińskich, uaktual
niano bazę rękopisów do zeskanowania w pierwszej kolejności oraz bazę z wycenami zbio
rów Oddziału.

Pracownicy Oddziału porządkowali papiery Tarnowskich, korespondencję Juliusza En
glerta, depozyt fryburski z Archiwum Pawlikowskich, Archiwum Brygady Świętokrzyskiej 
oraz część papierów A. Birkenmajera. Intensywne prace prowadzone były również w związ
ku z przygotowaniem do przekazania Archiwum UJ części materiałów z Archiwum BJ.

Czytelnię Rękopisów odwiedziło 2812 osób, którym udostępniono łącznie 8978 jedn. 
(w tym 3814 jedn. zbiorów specjalnych i 4959 druków zwartych z księgozbioru podręcz
nego).

Obiekty rękopiśmienne Biblioteki eksponowane były na 25 wystawach, wśród których 
wymienić należy m.in.: Wystawę Beethovenowską w gmachu BJ, wystawę Wojciech Bo
gusławski organizowaną w Muzeum Teatralnym w Warszawie, Ucrainica ze zbiorów BJ 
w Collegium Maius UJ, 750-lecie lokacji Krakowa w Muzeum Historycznym m. Krakowa 
(prezentowany był wówczas jeden z najcenniejszych rękopisów BJ - Kodeks Baltazara Be- 
hema), czy Kolegia uniwersyteckie w Collegium Maius UJ.

W Oddziale Starych Druków, kierowanym przez mgr Małgorzatę Gołuszkę, kontynu
owano opracowywanie druków XVII-wiecznych metodą elektroniczną w systemie Vir
tua. Nowa forma opisu starego druku wymaga najpierw utworzenia haseł wzorcowych 
w bazie NUKat, a dopiero potem sporządzenia opisu bibliograficznego dla danego eg
zemplarza. W roku sprawozdawczym sporządzono 1455 haseł wzorcowych. Z powodu 
braku formalnego zatwierdzenia opisu bibliograficznego nie można było umieszczać tych 
opisów w NUKat, w związku z czym umieszczano je w bazie testowej, specjalnie do tego 
celu utworzonej. Zatwierdzenie formatu bibliograficznego dla starych druków nastąpiło 
ostatecznie w grudniu 2007 roku. Ze względu na zmianę niektórych zasad katalogowania 
należy sprawdzić i ewentualnie poprawić wszystkie utworzone dotąd rekordy w liczbie 
1720 pozycji.
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W ramach odtwarzania inwentarza starego zasobu opracowany został dział „Teologia”. 
Utworzono ponadto nowe bazy komputerowe w celu szybszego dotarcia do niezbędnych 
informacji: bazę sygnatur zdigitalizowanych (obejmującą 1091 sygnatur) oraz kartotekę 
proweniencji (wpisano litery „A”, „B” oraz część litery „C”).

W związku z przygotowaniami do przejęcia księgozbioru z biblioteki oo. kamedułów 
na Bielanach dokonano korekty spisów, poprawiając znajdujące się w nich błędy bądź uzu
pełniając występujące braki. Podobne prace prowadzono również w odniesieniu do zbioru 
starych druków z biblioteki oo. franciszkanów w Bieczu, przejętego przez Oddział.

Pracownicy Oddziału przygotowali dla czytelników 45 kwerend krajowych i 35 zagra
nicznych. Wśród nich wspomnieć należy informacje udzielane policji w ramach pomocy 
w odszukiwaniu skradzionych książek. Informacje te obejmowały m.in. opisywanie starych 
druków (w tym próby identyfikacji druków niekompletnych), sporządzanie list druków za
rekwirowanych, rozwiązywanie proweniencji (tj. odtwarzanie historii danego egzemplarza), 
sprawdzanie w katalogach aukcyjnych, wycenę druków. Warto w tym miejscu wspomnieć 
o porządkowaniu zbioru pochodzącego z Seminarium Duchownego w Sandomierzu, prze
chowywanego w BJ jako depozyt.

Czytelnię Starych Druków odwiedziło 2125 czytelników, którym udostępniono 5080 
wol. z magazynu starych druków, 1072 książki z księgozbioru podręcznego oraz 176 dru
ków z magazynu ogólnego. Zrealizowano 6012 rewersów. Obsługa czytelników w sporej 
części dotyczyła również realizacji zamówień do Sekcji Reprografii. Przyjęto i zrealizowa
no 666 zamówień obejmujących wykonanie skanów oraz 26 zamówień dotyczących mi
krofilmów. Do zbiorów skopiowano 344 druki (w tym ponad 200 dla Polskiej Biblioteki 
Internetowej).

Jak co roku OSD zorganizował szereg pokazów książek dla gości z kraju i zagranicy. 
Stare druki ze zbiorów BJ prezentowane były także na kilku wystawach, odbywających 
się poza Biblioteką — m.in. na wystawie U tronu Królowej Polski. Jasna Góra w dziejach 
kultury i duchowości polskiej w Zamku Królewskim w Warszawie, Drukarstwo krakowskie 
XV-XX wieku w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Kraków - Europejskie miasto 
prawa magdeburskiego 1257-1791 w Muzeum Historycznym m. Krakowa, Europalia - Le 
Grand Atelier - Chmins de l’art. En Europe (T-XVIIF siècle) - w Palais de Beaux-Arts 
Bruxelles oraz Kolegia uniwersyteckie średniowiecznej Europy w Muzeum UJ.

Praca w Oddziale Zbiorów Muzycznych, kierowanym przez mgr Krystynę Pytel, sku
piała się na kilku ważnych zagadnieniach. W pierwszym kwartale, jak co roku, przygoto
wywano wystawę autografów muzycznych, towarzyszącą XI Wielkanocnemu Festiwalowi 
Ludwiga van Beethovena. Wystawa miała miejsce w BJ w dniach 23 III—14 IV 2007 roku. 
W zakres przygotowań tradycyjnie wchodziły opracowanie scenariusza wystawy, redak
cja cytatów w dwóch równoległych językach i zredagowanie dwujęzycznych podpisów 
wszystkich prezentowanych na wystawie eksponatów, sporządzenie ich spisu i podpisów 
wybranych uprzednio ilustracji (zamieszczonych w książce programowej Festiwalu), przy
gotowanie do druku katalogu wystawy oraz typowanie obiektów, które miały być prezen
towane, do konserwacji.

Kontynuowano też komputerowe opracowywanie druków muzycznych, napływających 
do Oddziału z różnych źródeł wpływu. W pierwszym półroczu 2007 roku prace te obejmo
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wały sporządzanie haseł khw oraz rekordów bibliograficznych. Od lipca wdrożono rekord 
egzemplarza dla druków muzycznych. Niestety, ze względu na fakt, iż komputerowy in
wentarz zbiorów muzycznych nie został dla Oddziału przygotowany, wpisy do inwentarza 
dokonywane były ręcznie, co wpłynęło na spowolnienie prac katalogowych.

Kontynuowano również prace związane z systematycznym likwidowaniem wieloletnich 
zaległości w zakresie inwentaryzacji posiadanych druków. Pracownicy Oddziału uczest
niczyli też w pracach nad katalogiem Skarby Biblioteki Jagiellońskiej, wykonując korektę 
opisów.

Udostępnianie muzykaliów odbywało się w Czytelni Zbiorów Specjalnych. Podczas 534 
wizyt 193 czytelnikom udostępniono 1083 wol. druków muzycznych, 235 jedn. rękopisów 
muzycznych, 20 jedn. dokumentów życia muzycznego, 32 mikrofilmy, 877 wol. z księgo
zbioru podręcznego oraz 34 wol. książek i 13 wol. czasopism z magazynu ogólnego - łącznie 
2294 pozycje.

Pracownicy Oddziału Zbiorów Graficznych i Kartograficznych, kierowanego przez mgr 
Annę Graff, zaangażowani byli m.in. w realizację 2. edycji grantu Inwentarz naukowy iko
nografii teatralnej BJ i archiwum biblioteki Teatru im. J. Słowackiego pod kierownictwem 
dr. hab. Marka Dębowskiego z Instytutu Polonistyki UJ. Celem grantu jest opracowanie 
i włączenie do bazy około 2000 fotografii teatralnych.

Księgozbiór kartograficzny powiększył się o 654 dzieła w 989 wol., w tym 118 atlasów 
w 120 wol. oraz 536 map w 869 arkuszach. Kolekcja grafiki powiększyła się z kolei o 2476 
jedn. (w tym 2178 fotografii, 2 albumy, 9 rycin, 286 pocztówek i 1 ekslibris).

Obiekty Oddziału Zbiorów Graficznych i Kartograficznych udostępniano w Czytelni 
Zbiorów Specjalnych, z której skorzystało 899 czytelników. Udostępniono 581 jedn. zbiorów 
kartograficznych, 3644 jedn. zbiorów graficznych i 1201 wol. z księgozbioru podręcznego.

Zbiory graficzne i kartograficzne wypożyczano często na różnorodne wystawy, organi
zowane poza BJ, wśród których wymienić należy: Tatry i Podhale w twórczości Walerego 
Eljasza Radzikowskiego w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie (11 
akwafort), Bogusławskiemu - dowód wdzięczności narodu w Muzeum Teatralnym w War
szawie (1 rysunek), Na marginesie twórczości literackiej. Malarskie pasje Józefa Ignacego 
Krasickiego w Muzeum J.I. Kraszewskiego w Romanowie (17 grafik), Zapomniane dziedzi
ctwo Nowej Huty - Pleszów w Muzeum Historycznym m. Krakowa (1 litografia i 1 akware
la) czy też Kolegia uniwersyteckie średniowiecznej Europy w Muzeum UJ (1 miniatura).

Oddział Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego, kierowany przez 
mgr Ewę Szczawińską, powiększył swoje zbiory o 38 489 pozycji, z czego 158 przekazano 
do Oddziału Zbiorów Muzycznych. Wśród nabytków Oddziału w roku sprawozdawczym 
największą grupę stanowiły wydawnictwa informacyjno-kulturalne (12 728 jedn.) oraz wy
dawnictwa techniczno-handlowe (11 403 jedn.).

Napływający materiał wymuszał przeprowadzenie wielu melioracji magazynowych. 
Zmeliorowano następujące sygnatury: I 2g „Partie polityczne”, V 2 „Normy”, XI „Prze
mysł”, XII „Książki telefoniczne”, XVII 10 „Katalogi księgarskie”, XIV 7 „Reklama”, 
XVII 2 „Szkolnictwo” i XIX 9 „Film”. W formie daru przekazaliśmy 2971 jedn. dubletów 
polskich norm i patentów Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
oraz 240 katalogów wystaw Bibliotece Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
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Pracownicy Oddziału przygotowali i przekazali do odkwaszania 11 628 jedn. dokumen
tów życia społecznego, w tym afisze filmowe, plakaty propagandowe i normy. W dalszym 
ciągu oddawano materiały do zdigitalizowania - były to głównie zniszczone katalogi księ
garskie. Do końca roku zdigitalizowano 13 pozycji. Prowadzono też prace przy opisywa
niu i naprawie zniszczonych druków księgozbioru podręcznego, 142 oprawy wymieniono 
na bezkwasowe. Do bazy katalogowej zostały wprowadzone 134 rekordy bibliograficzne 
DŻS-ów, 111 rekordów zasobu oraz 142 rekordy egzemplarza.

W odniesieniu do kwerend przeprowadzonych w Oddziale warto odnotować poszuki
wania materiałów na temat Teatru 38 dla Krakowskiego oddziału Telewizji Polskiej oraz 
nekrologu M.M. Stein dla Siostry Stanisławy Chruścickiej.

Skany zbiorów „Rara” zostały przekazane na potrzeby wystawy Dworek Pola w Muze
um Lubelskim oraz Zloty Róg w Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu.

Zbiory Oddziału udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych. W 2007 roku czytel
nię tę odwiedziło 1547 osób korzystających z wydawnictw rzadkich, którym udostępniono 
łącznie 4947 jedn., w tym 1538 jedn. ze zbiorów „Rara”, 190 jedn. ze zbiorów II obiegu 
i 3219 jedn. z księgozbioru podręcznego. 315 osób zainteresowanych było dokumentami 
życia społecznego — udostępniono im 9626 jedn. tego typu zbiorów.

Oddział Zabezpieczenia Zbiorów, kierowany przez mgr. Zbigniewa Kozińskiego, 
w dalszym ciągu prowadził prace związane z realizacją Wieloletniego Programu Rządowe
go Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecz
nych i archiwalnych. Biblioteka Jagiellońska współuczestniczyła w realizacji tego progra
mu, wykonując umowę podpisaną pomiędzy UJ a MNiSzW (cel C-2-8 — Zorganizowanie 
i przeprowadzenie szkoleń personelu bibliotek i archiwów w zakresie wykorzystania insta
lacji masowego odkwaszania i wzmacniania zbiorów w bibliotekach i archiwach).

W dniu 1 VII 2007 roku Senat Uniwersytetu włączył Klinikę Papieru w strukturę or
ganizacyjną Biblioteki na prawach sekcji Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów. Pomimo 
okresowych awarii instalacji, które w widoczny sposób wpłynęły na wydajność procesów 
odkwaszania, w roku sprawozdawczym w maszynie Neschen C900 odkwaszono 144 624 
karty (w przeliczeniu na format A4), zaś w instalacji Bookkeeper III masowej konserwa
cji poddano zbiory archiwalne i biblioteczne o łącznej wadze ponad 15 717 kg. Odkwa
szane zbiory pochodziły głównie z zasobów własnych oraz Archiwum UJ. Pod koniec 
roku ważnym przedsięwzięciem było zrealizowanie odkwaszania zbiorów pochodzących 
z Muzeum Narodowego w Krakowie, zgodnie z zapisami aktualizacji WPR „Kwaśny 
papier” o współpracy z jednostkami podległymi Ministerstwu Kultury. W wyniku ogło
szonego przez Muzeum przetargu BJ otrzymała zlecenie na odkwaszenie 4,6 ton książek 
i czasopism z Biblioteki Muzeum oraz Biblioteki Książąt Czartoryskich metodą Book
keeper, a także 1020 arkuszy formatu A4 metodą Neschena. Zlecenie wykonano do 15 
XII 2007 roku.

Zgodnie z planem trwały także prace konserwatorskie zbiorów specjalnych, wytypowa
nych do przechowywania w skarbcu Biblioteki. Wszystkie konserwowane obiekty zostały 
wcześniej zmikrofilmowane lub zdigitalizowane. Konserwacji całkowitej poddano 36 ręko
pisów, 22 wol. starych druków, 11 pozycji inwentarzowych ze zbiorów graficznych, 4 jedn. 
kartograficzne, 28 muzykaliów, 7 wol. dokumentów życia społecznego, 55 druków zwar
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tych i czasopism. Zrekonstruowano po jednej oprawie: rękopisu, starego druku, książki oraz 
dzieła ze zbiorów muzycznych, przeprowadzono konserwację opraw 10 rękopisów, 6 sta
rych druków, 2 rycin, 4 muzykaliów oraz 24 druków zwartych. Wykonano nowe oprawy dla 
3 rękopisów, 12 starych druków, 4 muzykaliów i 9 druków zwartych. Ponadto wykonano 
6 teczek, 41 pudeł oraz okucia na 5 opraw.

Pracownicy Sekcji Konserwacji przygotowali do dezynfekcji w komorze fumigacyjnej 
25 dzieł, pochodzących ze zbiorów specjalnych. Ponadto uczestniczono w pracach zwią
zanych z przejęciem depozytu zbiorów biblioteki klasztoru oo. Kamedułów na Bielanach 
przez BJ. Prowadzono również pokazy dotyczące konserwacji pojedynczej i masowej.

Pracownicy Sekcji Reprografu brali udział w pracach związanych z digitalizacją starych 
druków (230 pozycji) dla Polskiej Biblioteki Internetowej. W okresie sprawozdawczym 
wykonano 141 600 skanów z oryginałów, 2210 mikroobrazów mikrofiszowych, 39 680 
klatek mikrofilmowych (negatywowych i pozytywowych), 36 211 kserokopii formatu A4 
i 408 kopii formatu A3 robionych z oryginałów oraz 354 kserokopie formatu A4 wykonane 
z mikrofilmów, a także 82 zdjęcia cyfrowe.

Introligatomia Sekcji Opraw i Zabezpieczania Zbiorów oprawiła 143 księgi administra
cyjne, 2063 wol. nowych druków zwartych, 4110 wol. czasopism i 9 broszur, przeoprawiła 
419 wol. druków zwartych, naprawiła 317 druków zwartych i 29 wol. czasopism, wyko
nała 5390 prowizorycznych opraw na czasopisma, druki zwarte, rękopisy, dokumenty ży
cia społecznego i gazety, 5170 pudeł ochronnych na czasopisma, książki i broszury, 1581 
teczek ochronnych, głównie na druki dokumentów życia społecznego, oraz 3500 teczek 
na gazety wielkoformatowe. Przygotowano również zbiory do oprawy poza BJ w intro- 
ligatomiach Krakowa i Tamowa - 500 wol. nowych druków zwartych i 1000 wol. gazet. 
Warto tu również wspomnieć, że Sekcja wyposażona została w specjalistyczną maszynę 
firmy Kongsberg, służącą do wykrawania pudeł ochronnych na materiały biblioteczne i ar
chiwalne.

Sekcja Skontrum, wchodząca w skład Oddziału Organizacji, kierowana przez Małgorza
tę Sternal, w minionym roku sprawozdawczym przeprowadziła planowe kontrole druków 
XIX-XXI wieku oraz zbiorów specjalnych. Prowadzono także skontrum w Oddziale Do
kumentów Audiowizualnych na podstawie ksiąg inwentarzowych i arkuszy kontrolnych. 
Dodatkowo, sukcesywnie wyjaśniano nieprawidłowości oraz wymieniano stare zakładki 
w kartotece i tekturki „brak” w magazynie na aktualne oraz na bieżąco wyjaśniano niepra
widłowości w księgach inwentarzowych i kartach katalogowych. Porównując stan inwen
tarzowy z zawartością magazynu ogólnego i magazynów oddziałów zbiorów specjalnych, 
sprawdzono 32 877 wol. i jednostek. Uznano za brak 616 wol. i jedn., anulowano 204. Od
notowano 2502 obiekty uznane za zaginione i zagubione (tzw. ,,N”-ki), odszukano 1386 
pozycji, uzupełniono 76 defektów.

Za administrowanie serwerami oraz sprawne funkcjonowanie wewnętrznej sieci kom
puterowej Biblioteki, którą tworzą 4 serwery (SUN V490 - „Jadwiga”, SUN Fire V20z 
- „pka”, HP 9000 LI000 - „Galicja” oraz Dell PE2500) i 276 komputerów typu PC, odpo
wiada Oddział Komputeryzacji, kierowany przez mgr Katarzynę Sokołowską.

Do zasadniczych prac Oddziału należy m.in. bieżąca obsługa oprogramowania VTLS/ 
Virtua (w 2007 roku wykonano migrację 5 baz z Oracle 8 do Oracle 9 oraz upgrade wersji 
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Virtui 43.7 do wersji 46.6, a następnie - po poprawieniu błędów przez firmę VTLS. Inc - 
kolejny upgrade systemu VTLS/Virtua z wersji 46.6 do wersji docelowej 46.7), obsługa in
formatyczna katalogów UJ i PAT orz bazy ćwiczeniowej do celów dydaktycznych Instytu
tu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ, posadowionych na serwerze „Jadwiga”, 
bieżące archiwizowanie oprogramowania i baz danych (backup), obsługa informatyczna 
i nadzór nad funkcjonowaniem modułu rejestracji wypożyczeń i zwrotów książek („circu
lation”) w BJ oraz w 12 bibliotekach międzywydziałowych, wydziałowych i instytutowych 
UJ oraz 3 bibliotekach Collegium Medicum UJ, nadzór nad funkcjonowaniem modułu au
tomatycznego zamawiania książek w BJ.

Pracownicy Oddziału na bieżąco monitorują system wydruku rewersów w magazynach 
BJ, sprawują opiekę merytoryczną nad bibliotekarzami współtworzącymi Komputerowy 
Katalog Zbiorów UJ, modyfikują i poprawiają funkcjonalność aplikacji Chameleon na 
podstawie zgłoszeń użytkowników, modyfikują parametry związane z wprowadzaniem 
nowych typów dokumentów do katalogu komputerowego, usuwają awarie sprzętowe 
i programowe, aktualizują oprogramowanie antywirusowe NOD32 na stacjach roboczych, 
nadzorują, monitorują i konserwują urządzenia „aktywne” sieci, a także administrują stro
ną domową BJ.

W 2007 roku kontynuowano w Bibliotece prace objęte kolejnym etapem modernizacji 
zabytkowego budynku. W ramach przeprowadzonych robót zakończono kompleksowy re
mont magazynów (w tym przeznaczonych dla zbiorów specjalnych, uruchamiając w nich 
stałe urządzenia gaśnicze, oraz magazynu dubletów i czasopism), klatki schodowej i pionu 
sanitarnego, pomieszczeń i czytelni Oddziału Starych Druków, Oddziału Komputeryza
cji, Oddziału Gromadzenia Zbiorów, Sekcji Reprografii, sali konferencyjnej i fragmentu 
parteru, zajmowanego przez Dyrekcję BJ. Wszystkie remontowane pomieszczenia zostały 
wyposażone w nową instalację elektryczną, urządzenia sygnalizacji pożaru oraz sieć tele
techniczną. W części pomieszczeń zamontowano urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne 
oraz wymieniono instalację wodociągowo-kanalizacyjną. W 2008 roku zabiegom moderni
zacyjnym i remontowi zostanie poddana Czytelnia Główna wraz ze świetlikami oraz klatka 
schodowa i hall główny.

PRACOWNICY

Według stanu na dzień 31 XII 2007 roku w BJ zatrudnionych było 312 osób, w tym 
251 w działalności podstawowej (1 prof, dr hab., 5 adiunktów, 20 bibliotekarzy dyplomo
wanych, 151 bibliotekarzy, 66 magazynierów i 8 informatyków). Pozostali pracownicy to: 
19 osób na stanowiskach inżynieryjno-technicznych, 6 poligrafów, 10 pracowników ad
ministracji i 26 pracowników obsługi. 5 osób pracowało w niepełnym wymiarze godzin. 
Wśród zatrudnionych było 13 osób ze stopniem naukowym doktora.

Od 1 X 2007 roku nastąpiła zmiana na stanowisku wicedyrektora BJ ds. administracji 
i zabezpieczenia zbiorów. Dotychczasowy dyrektor, mgr Ryszard Juchniewicz, pełniący 
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tę funkcję przez 12 lat, przeszedł na emeryturę. Na jego miejsce powołana została mgr 
Aleksandra Cieślar-Korfel, sprawująca wcześniej funkcję kierownika Oddziału Admini
stracji.

Na stanowiska kierownicze powołane zostały 4 osoby: Mirosław Kubie (kierownik 
Sekcji Informatycznej w Oddziale Komputeryzacji), Adam Tomaszkiewicz (kierownik 
Sekcji Przechowywania i Udostępniania Czasopism w Oddziale Gromadzenia i Uzupeł
niania Zbiorów), mgr Katarzyna Szklanny (kierownik Sekcji Kliniki Papieru w Oddziale 
Zabezpieczenia Zbiorów) oraz mgr inż. Janusz Mika (kierownik Oddziału Technicznego). 
Trzem osobom przedłużono powołania na stanowiska kierownicze na okres do 30 IX 
2008 roku.

W omawianym okresie z BJ odeszło 9 osób: dr Piotr Biliński (młodszy bibliotekarz), 
mgr Danuta Gałyga (bibliotekarz), mgr Krzysztof Góralczyk (samodzielny referent ds. 
administracji), dr Beata Mącior-Majka (starszy bibliotekarz), dr Karol Nabiałek (bibliote
karz), mgr Anna Olszewska (młodszy bibliotekarz), Agnieszka Sujata (magazynier), mgr 
inż. Adam Szczepański (samodzielny programista) oraz Krzysztof Szmigielski (technik). 
Na emeryturę przeszło 13 osób: mgr Maria Balbus-Kucia (kustosz), mgr Joanna Blachni- 
cka (kustosz), mgr Danuta Bromowicz (kustosz), dr Jadwiga Bzinkowska (starszy kustosz 
dyplomowany), mgr Anna Chojko (kustosz), mgr Barbara Gościej (kustosz), mgr Ryszard 
Juchniewicz (główny specjalista), mgr Barbara Majchrowska (kustosz), mgr Alicja Myszka 
(kustosz), Antoni Orczyk (pracownik gospodarczy), Krystyna Perek (starszy magazynier), 
mgr inż. Krystyna Popek (kustosz), mgr Danuta Spyt (kustosz).

Zmarło 2 byłych pracowników Biblioteki: Janina Pawlicka-Nowak (maj 2007 roku) oraz 
Halina Markowska (15 XII2007 roku).

ZBIORY

W 2007 roku w rejestrze przybytków Biblioteki Jagiellońskiej odnotowano wpływ 
133 482 wol. i jedn. dokumentów samoistnych oraz 5485 dokumentów towarzyszących (au
diowizualnych i elektronicznych), w tym 56 397 wol. druków zwartych i 1309 dokumentów 
towarzyszących, 24 465 wol. wydawnictw ciągłych i 3725 dokumentów towarzyszących, 
50 652 jedn. zbiorów specjalnych i 451 dokumentów towarzyszących oraz 1968 wol. za
kupionych na potrzeby wymiany. W porównaniu z rokiem 2007 wpływ ten był większy 
o 2825 wol. i jednostek.

Po opracowaniu zbiory wpisywane są do inwentarza, w którym w 2007 roku odnoto
wano wpływ 128 718 wol. i jednostek o łącznej wartości 5 979 394,94 zł. W zależności 
od źródła pozyskania wpływ ten przedstawia się następująco: z egzemplarza obowiązko
wego - 71 249 wol. i jedn. o wartości 2 683 454,26 zł; z kupna (budżet BJ + środki UJ) 
- 5320 wol. i jedn. o wartości 2 100 399,38 zł; z darów - 7747 wol. i jedn. o wartości 
487 187,00 zł; z wymiany - 3612 wol. i jedn. o wartości 290 130,30 zł; ze starego zasobu 
-419 wol. i jedn. o wartości 287 580,00 zł; z księgozbiorów zabezpieczonych - 56 wol. 
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i jedn. o wartości 69 170,00 zł.; produkcja własna digitaliów - 1984 jedn. o wartości 
61 474,00 zł; dokumenty życia społecznego - 38 331 jedn., które jako druki ulotne nie są 
wyceniane.

Równocześnie w rejestrze ubytków odnotowano 17 jedn. mikrofilmów o łącznej warto
ści 215,00 zł oraz 616 wol. o wartości 34 500,00 zł, z których odnaleziono 204 wol. o war
tości 14 041,00 zł.

Ogółem w 2007 roku na zakup literatury naukowej (książek, czasopism i jedn. zbiorów 
specjalnych) oraz baz danych wydano 2 083 137,36 zł, w tym z budżetu BJ 165 618,93 zł 
oraz ze środków przyznanych na działalność statutową 1 917 518,43 zł.

Wzorem lat ubiegłych BJ zorganizowała przetargi na czasopisma zagraniczne oraz pol
skie na 2008 rok. W lipcu na podstawie danych zebranych z 37 jednostek Uniwersytetu spo
rządzono wykaz czasopism zagranicznych i baz danych przewidzianych do prenumeraty, 
który obejmował: 2 tytuły baz online, 300 tytułów czasopism dla Biblioteki Jagiellońskiej 
(w tym 210 tytułów z krajów Unii Europejskiej) oraz 229 tytułów czasopism dla jedno
stek UJ (w tym 139 tytułów z Unii Europejskiej). Po przeanalizowaniu ofert złożonych 
przez pięć firm, które wpłynęły w ramach przetargu ogłoszonego we wrześniu, okazało 
się, że najtańszym dostawcą czasopism z UE oraz spoza UE dla jednostek uniwersyteckich 
jest firma ABE Marketing, zaś słowacka firma Suweco zaproponowała najkorzystniejsze 
ceny w odniesieniu do baz danych oraz czasopism spoza UE dla BJ. Formalności związane 
z podpisywaniem umów oraz załatwianiem gwarancji bankowych trwały ponad dwa mie
siące, co skutkowało pewnym opóźnieniem w dostawie pierwszych numerów czasopism na 
początku roku.

Przetarg na dostawcę czasopism polskich odbył się bez większych problemów. We 
wrześniu na podstawie danych zebranych z 78 jednostek UJ sporządzono listę tytułów, 
obejmującą 674 pozycje w 1513 egzemplarzach. Postępowanie przetargowe, w którym 
udział wzięły trzy firmy, przeprowadzono w listopadzie. Po przeanalizowaniu dostarczo
nych ofert, na podstawie najkorzystniejszych zaproponowanych cen, dostawę rozdzielono 
następująco: „Garmond” - ma dostarczać 260 tytułów, „Ruch” - 127 tytułów, „Skarbnica” 
- 85 tytułów (w sumie 472 tytuły). Na dostawę pozostałych 202 tytułów nie było chętnych, 
stąd też poszczególne jednostki uczelni zostały zmuszone zamawiać je we własnym zakre
sie, bezpośrednio u wydawców.

Ogółem w 2007 roku Biblioteka Jagiellońska gromadziła 11 032 bieżące tytuły czaso
pism drukowanych, w tym 10 009 polskich i 1023 zagranicznych.

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów zakupił w roku sprawozdawczym 1441 
wol. druków zwartych i ciągłych (tj. o 435 wol. mniej niż w roku poprzedzającym) oraz 
956 jedn. zbiorów specjalnych (tj. o 1841 jedn. mniej niż w roku poprzednim). Różnice 
w mniejszej liczbie dokonanych zakupów wynikają przede wszystkim z ograniczenia pre
numeraty czasopism zagranicznych oraz z faktu, iż w 2007 roku nie zakupiono żadnego 
narodowego archiwum biograficznego.

Cennym źródłem pozyskiwania zbiorów jest również wymiana, którą w omawianym 
okresie BJ prowadziła z 350 kontrahentami zagranicznymi (w liczbie tej mieści się 98 
bibliotek, którym wysyłamy tylko „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” oraz Inwentarz 
rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej) i 21 bibliotekami krajowymi. Dla celów wymiany 
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i reprezentacji zakupiliśmy 1968 wol. za sumę 49 677,25 zł. Do partnerów krajowych 
i zagranicznych wysłano ogółem 3505 woluminów, w tym 2714 egzemplarzy publikacji 
zakupionych w Wydawnictwie UJ i księgarniach krakowskich, 515 egzemplarzy z zasobu 
na wymianę i dubletów egzemplarza obowiązkowego oraz 276 egzemplarzy gratisowych 
otrzymanych od wydawców i autorów dla celów wymiany zagranicznej. Otrzymaliśmy 
z kolei 2363 wol. druków zwartych i wydawnictw ciągłych (w tym 181 ekwiwalentów), 
wycenione szacunkowo na kwotę 166 132,00 zł. W porównaniu z rokiem poprzedzającym 
otrzymaliśmy mniej o 679 wol. druków zwartych i czasopism. Jedną z przyczyn takiego 
stanu rzeczy był niewątpliwie fakt, iż ze względu na trwający praktycznie cały rok remont 
magazynu wymiany nie mieliśmy możliwości przygotowania i wyekspediowania wiosen
nej wysyłki do przeważającej części kontrahentów. Pomimo tego analiza poniesionych 
kosztów wyraźnie wskazuje, że bilans wymiany wypadł korzystnie, tzn. wartość wydaw
nictw uzyskanych przewyższyła kwotę poczynionych wydatków. Dzięki wymianie Biblio
teka niejednokrotnie otrzymuje książki i czasopisma, których nie ma możliwości pozyskać 
inną drogą, czy to z powodu braku wystarczających funduszy, czy też z powodu niskiego 
nakładu.

W zamian za sporządzone dla instytucji naukowych i osób prywatnych z zagranicy mi
krofilmy i fotokopie otrzymaliśmy w 2007 roku 181 wol. druków zwartych i ciągłych oraz 
161 jednostek zbiorów specjalnych, o łącznej wartości 127 101 zł. W porównaniu z rokiem 
ubiegłym odnotowana liczba otrzymanych tą drogą wydawnictw zwartych oraz ciągłych 
pozostaje na tym samym poziomie (otrzymaliśmy o 9 wol. więcej). Należy zaznaczyć, że 
dzięki ekwiwalentom uzupełniamy zbiory BJ o literaturę naukową, którą trudno pozyskać 
z innych źródeł.

Jak co roku przyjmowaliśmy również dary z kraju i z zagranicy. W okresie sprawo
zdawczym otrzymaliśmy 5517 wol. druków zwartych i czasopism wraz z 9 dokumentami 
towarzyszącymi oraz 4709 jedn. zbiorów specjalnych o szacunkowej wartości 1 043 706 zł. 
Wśród podarowanych obiektów znalazły się ciekawe i cenne pozycje, takie jak stare druki 
z bibliotek instytutowych UJ (334 jedn.), rękopisy (500 jedn.), 42 wol. podarowane przez 
Fundację Fritz-Thyssen Stieftung, 156 wol. prof. Stefana Wilda (orientalisty z Bonn), 
17 wol. Zdzisława J. Ryna, 10 wol. Tomasza Niewodniczańskiego, 26 wol. Andrzeja Waj
dy, 124 wol. z Oficyny Poetów i Malarzy z Londynu (od p. Krystyny Bednarczykowej), 
29 wol. czasopism od prof. Ulricha Joosta z Techn. Universität Darmstadt oraz 29 wol. po
chodzących z wystawy książek, towarzyszącej III Międzynarodowemu Kongresowi Języka 
Rusińskiego.

Do Sekcji dubletów Oddziału Gromadzenia Zbiorów przyjęto 4329 wol., tj. o 263 wol. 
więcej niż w roku ubiegłym. Do magazynu ogólnego przewieziono około 200 wol. Spra
wozdań i Allegatów Sejmu Galicyjskiego w celu porównania z zasobem w zbiorach BJ na 
dwóch różnych sygnaturach. Sprawdzono także kilkadziesiąt woluminów z serii Biblioteki 
Narodowej. Rozpoczęte prace będą kontynuowane w 2008 roku. W dalszym ciągu nie zdo
łaliśmy rozwiązać problemu tworzenia i rozsyłania list dubletów - odpowiedni program nie 
został jeszcze do końca dopracowany.

Zbiory Oddziału Rękopisów powiększyły się łącznie o 560 pozycji. Do księgi przy
bytków zostało wpisanych 512 jedn. pochodzących z darów, 35 jedn. ze starego zasobu 
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i 13 jedn. z kupna. Do ciekawszych nabytków należą: spuścizna po Wiktorze Weintrau- 
bie, papiery Osieckich i Małeckich, papiery rodzinne Kunaszowskich i Bunschów, kolej
ne fragmenty papierów, uzupełniające posiadane już spuścizny Aleksandra Birkenmajera 
oraz Aleksandra i Wacława Lednickich, a także materiały przekazane z archiwum BJ, dru
ki z adnotacjami rękopiśmiennymi pochodzące z magazynów Biblioteki oraz przekazany 
przez Instytut Polonistyki UJ rękopis cerkiewnosłowiański. Doniosłym wydarzeniem był 
niewątpliwie zakup fragmentu Archiwum Grottgerowskiego, obejmującego dziennik Artura 
Grottgera, jego trzy szkicowniki z rysunkami, korespondencję narzeczonej malarza, Wandy 
Monné, z różnymi osobami na jego temat. Najcenniejszą część tej kolekcji stanowi zbiór 
ponad 180 listów artysty do ukochanej. Materiały te uzupełniają Grottgeriana znajdujące 
się w Bibliotece z daru rodziny Pawlikowskich. Ponadto (do późniejszego opracowania) 
od Fundacji Dokumentacji Czynu Niepodległościowego pozyskano (do późniejszego opra
cowania) Archiwum Brygady Świętokrzyskiej oraz papiery Stanisława Chemicza, papiery 
Ignacego Misiąga przekazane przez Urząd Skarbowy, fragment papierów Marii Kowalczyk 
oraz materiały z Sekcji dubletów Oddziału Gromadzenia Zbiorów.

Oddział Starych Druków powiększył swoją kolekcję o 13 tytułów w 9 wol. zakupionych 
za kwotę 7196,48 zł. Kontynuowano również przejmowanie cennych księgozbiorów sta- 
rodrucznych z bibliotek instytutowych UJ, m.in. z Instytutu Filozofii, Instytutu Geografii, 
Zakładu Bibliografii Polskiej im. K. Estriechera oraz Instytutu Filologii Klasycznej. Do 
akcesji wpisano 380 jedn. bibliograficznych w 439 wol. Były to księgozbiory Pusłowskich 
oraz stare druki z bibliotek Instytutu Historii, Filologii Polskiej i Obserwatorium Astrono
micznego. W zbiorach tych znajdują się szczególnie cenne egzemplarze, ze sporą ilością 
ilustracji.

Do Oddziału Zbiorów Muzycznych wpłynęło 201 jedn. muzykaliów z egzemplarza 
obowiązkowego, 107 jedn. z wymiany zagranicznej i 31 jedn. z darów. Do bardzo warto
ściowych nabytków, pozyskanych głównie drogą wymiany zagranicznej w postaci ekwi
walentów, należą m.in..: Joseph Haydn Werke (Gesamtausgaben - 6 wol.), Robert Schu
mann: Neue Ausgabe sämtlicher Werke (1 wol.), C. Ph. E. Bach: The Complete Works 
(5 wol.), tom Kantaten mit Instrumenten I (kontynuacja serii Georg Friedrich Händel 
Werke), dwa wol. Die Kopisten Johann Sebastian Bachs Katalog und Dokumentation 
(kontynuacja serii wydawniczej J. S. Bach: Neue Ausgabe sämtlicher Werke), La „Tra- 
viata” Schizzi e abbozzi autografi G. Verdiego, L 'autógrafo dei quartetti „Milanesi" KV 
155-60 W.A. Mozarta czy Bibliotheca Apostólica Vaticana Ms Urbinate Latino 1411. 
Ze względu na sposób wydania, same dzieła i ich kompozytorów, na szczególną uwagę 
zasługują także wydania faksymilowe, w których jako źródła wykorzystano materiały 
przechowywane przez BJ: Cosi fan tutteK 588 (3 wol.) oraz Idomeneo, re di Creta K. 366 
(3 wol.) W.A. Mozarta czy wydania trzech starodruków muzycznych (Suittes de Claves- 
sin, Diverse... Partitę Musicali, Diverse... Toccatę, Canzone, Ricercare...) G.G. Frober- 
gera. Wśród innych interesujących publikacji muzycznych otrzymanych drogą wymiany 
znalazły się jeszcze: Livre de melanges - 1585 C. De Jeune, Le Grand livre de choeur 
de la cathédrale Saint-Lambert de Liege - 1645, Oeuvres completes: Chansons, Airs, 
Villanelles Ch. Tessiera, Concerts a deux violes esgales du sieur de sainte-Colombe oraz 
Oeuvres de Charles Mouton. W zakresie muzyki współczesnej Oddział Zbiorów Muzycz
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nych wzbogacił się o Fantasma / Cantos for clarinet et orchestra T. Takemitsu i Alte Weisen 
op. 33 H. Pfitznera.

Spośród pozycji otrzymanych jako egzemplarz obowiązkowy na uwagę zasługują fak- 
symile trzech utworów F. Chopina: Koncert fortepianowy f-moll op. 21, Sonata h-moll op. 
58 oraz Mazurek As-dur op. 7 nr 4, Complete Works (14 wol.) I.J. Paderewskiego, wy
dawnictwa z serii Muzyka jasnogórska - Musica Claromontana (np. Nieszpory J. Elsnera), 
choralnik do Śpiewnika ewangelickiego, cz. 2: Liturgia czy też kolejny (8 t.) Wielkiego 
śpiewnika Agnieszki Osieckiej. Księgozbiór OZM wzbogacił się również o kolejne tomy 
wydawnictwa W. A. Mozart: Neue Ausgabe sämtlicher Werke. Kritische Berichte (2 wol.) 
oraz Faust. Oper in drei Teilen A.H. Radziwiłła, przekazane w formie daru.

Fonoteka powiększyła się o 1510 płyt i kaset, w tym 1229 jedn. pochodzących z eg
zemplarza obowiązkowego, 6 jedn. z kupna, 76 z wymiany i 199 jedn. z darów. Wśród płyt 
kompaktowych otrzymanych drogą wymiany na uwagę zasługują: skany kolejnych dwóch 
oper W. A. Mozarta (łącznie 4 płyty DVD), 18 płyt CD z nagraniami utworów współczesne
go kompozytora japońskiego T. Takemitsu, 14 płyt CD otrzymanych od W. Schäfera stano
wiących kolekcję muzyki dawnej (organowej i na zespoły kameralne), 5 płyt z nagraniami 
muzyki klasycznej w doskonałym wykonaniu pod dyrekcją Ch. Hogwooda oraz 9 płyt przy
słanych przez P. Bouyera (w tym nagranie opery A. Vivaldiego Orlando furioso). Zasób 
fonoteki powiększają również dary od osób prywatnych, będące głównie płytami analo
gowymi z nagraniami muzyki klasycznej i rozrywkowej. Także wśród płyt otrzymanych 
jako egzemplarz obowiązkowy przeważają kompakty z tzw. muzyką rozrywkową. Osobną 
grupę stanowią dodatki do różnych magazynów, czasopism i gazet. W grupie tej najciekaw
sze i najbardziej wartościowe są nagrania przysyłane przez firmę DUX oraz nagranie DVD 
zespołu Kronos Quartet z festiwalu Muzyki Polskiej, przysłane przez Polskie Wydawni
ctwo Audiowizualne.

Do zbioru dokumentów życia muzycznego wpłynęły 352 jedn., w tym 269 programów 
koncertowych, operowych i in., 72 afisze, 10 zaproszeń koncertowych oraz 1 folder.

Oddział Zbiorów Graficznych i Kartograficznych odnotował w księdze akcesyjnej 23 
nowe pozycje graficzne (są to głównie fotografie, pocztówki i drzeworyt, otrzymane jako 
dary oraz fotografie, album z ekslibrisami i książka artystyczna, pochodzące z kupna) 
i 451 pozycji kartograficznych (przeważnie kontynuacja map wieloarkuszowych, otrzy
mywana w ramach egzemplarza obowiązkowego, oraz pozycje pozyskane z darów i wy
miany).

Zbiory Oddziału Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego powiększy
ły się o 38 489 jedn., z czego skatalogowano 29 980 pozycji. Z Sekcji Darów Oddziału 
Gromadzenia Zbiorów wpłynęło 1473 jedn. oraz dary od osób prywatnych i pracowników 
BJ, z których najciekawsze pochodziły od p. Piotra Hordyńskiego (głównie zaproszenia do 
muzeów i galerii) - 137 jedn., p. B. Bułat (kalendarze, informatory, druki ulotne dotyczące 
Krakowa) - 590 jedn., p. Bibik-Bednarz (teatralia) - 49 jedn. oraz p. P. Motyki (zaproszenia 
do muzeów i galerii) - 112 jedn.
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Zestawienie stanu zbiorów opracowanych i wpisanych do inwentarzy:

Przyrost 
w roku 2007

Stan na 
31 XII 2007

A. Zbiory ogólne (wol.)
druki zwarte nowe 55 712 2 107 637
wydawnictwa ciągłe 25 712 779 598
Razem 81 424 2 887 235

B. Zbiory specjalne (jedn.)

rękopisy 542 31 008
stare druki 96 105 968
zbiory graficzne 1 560 52 433
zbiory kartograficzne 820 48 498
zbiory muzyczne 171 38 365
dokumenty życia społecznego 38 331 1 075 256
mikrofilmy i mikrofisze 2 339 131 329
dokumenty elektroniczne 1 453 4 090
materiały audiowizualne 2 542 11 184
inne 16 909

Razem 47 854 1 515 040

Ogólny stan zbiorów A+B 129 278 4 402 2757

CZYTELNICTWO I INFORMACJA NAUKOWA

W 2007 roku w bazie BJ zarejestrowano 28 653 czytelników. Dla usprawnienia rejestra
cji studentów I roku UJ jako czytelników na przełomie września i października załadowano 
do bazy Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ około 11 000 rekordów z dany
mi tych studentów, które otrzymano z bazy Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów 
(USOS) UJ.

Udostępnianie zbiorów w gmachu Biblioteki odbywało się w 9 czytelniach (5 w nowym 
i 4 w starym gmachu) o 482 miejscach. Odwiedziły je 99 374 osoby, którym udostępniono 
308 728 wol. Do dyspozycji czytelników przeznaczonych było 45 komputerów, za pośred
nictwem których zamawiano pozycje z komputerowego katalogu zbiorów BJ oraz korzysta
no z baz danych. Na zewnątrz wypożyczono 365 729 wol. i jedn.

Udostępnianie zbiorów czytelnikom indywidualnym w systemie bibliotecznym UJ w roku 
2007 przedstawia poniższa tabelka.
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* Wg liczby wypełnionych rewersów. 
♦* Wg sprawozdań bibliotek instytutowych.

Liczba czytelni
ków zapisanych

Udostępniono na 
miejscu

Udostępniono 
na zewnątrz

Biblioteka Jagiellońska 28 653 308 728* 365 729

Biblioteki instytutowe UJ** 53 595 881 871 701 788

Biblioteka Medyczna 
i biblioteki zakładowe 
CM UJ

12611 60 967 49 920

Razem 94 859 1 251 566 1 117 437

Ze wszystkich komputerów sieci Uniwersytetu czytelnicy mają dostęp do baz danych 
prenumerowanych w formie online. Na 2008 rok BJ zaprenumerowała 23 bazy, w tym: 12 
pełnotekstowych (Academic Search Premier, ACS Journals, Agricola, Business Source Pre
mier, Clinical Pharmacology, ERIC - Education Resource Information Center, INSPEC, 
Library, Information Science and Technology Abstracts, Masterfile Premier, Newspaper 
Source, Regional Business News, Science Direct) oraz 11 baz bibliograficznych i biblio- 
graficzno-abstraktowych (Chemical Abstracts, First Search, Francis, Historical Abstracts, 
Humanities Index, MLA International Bibliography, Science Citation Index - Expanded, 
Scopus, Springer Link, Westlaw International i ISSN online). Informacja na ten temat jest 
na bieżąco aktualizowana na stronie domowej BJ. W ramach baz pełnotekstowych zapew
niono dostęp do ponad 12 000 czasopism elektronicznych.

Ponadto w 2007 roku udostępnionych zostało 70 baz tekstowych online, dotyczących 
niemal wszystkich dziedzin wiedzy. W wyniku dużego zainteresowania użytkowników za
kupiono 11 baz firmy Brepolis, postulowano także zakup bazy JSTOR.

W Czytelni Informacji Naukowej dostępnych było 9 specjalistycznych, humanistycz
nych baz CD-ROM-ów oraz wiele baz bibliograficznych polskich, dostarczanych w ramach 
egzemplarza obowiązkowego. Najwyraźniej jednak z uwagi na zeszłoroczną rezygnację 
z prenumeraty baz humanistycznych na dyskach CD i udostępnianie baz humanistycznych 
w trybie online wykorzystanie tych baz spadło do 2 pojedynczych wypadków. W Czytelni 
Oddziału Rękopisów można skorzystać z bazy Patrologia Latina.

Pracownicy Biblioteki opracowali łącznie 819 kwerend (w tym 547 krajowych i 272 
zagraniczne) oraz udzielili 15 764 informacji bibliograficznych i 1699 rzeczowych. Biblio
tekę odwiedziło 2170 osób, w tym 146 bibliotekarzy (70 z zagranicy), zapoznając się z jej 
funkcjonowaniem i zbiorami.
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WYSTAWY

W minionym roku zorganizowano w Bibliotece 13 wystaw tematycznych. W ujęciu 
chronologicznym przedstawiają się one następująco:
- 18 stycznia-20 lutego 2007 roku - Jerzy Giedroyć i Dziupla Kultury - Organizatorzy: 

Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu i Biblioteka Ja
giellońska; komisarz: Agnieszka Mitkowska; realizacja: Agnieszka Mitkowska, Anna 
Olszewska, Danuta Bromowicz; projekt graficzny: Hanna Milanowicz.
Wystawa przygotowana została z okazji 60-lecia powstania Instytutu Literackiego, któ

rego inicjatorem był Jerzy Giedroyć. Towarzyszył jej katalog: Jerzy Giedroyć i Dziupla 
Kultury, 34 s., Warszawa 2007.
- 1-15 III 2007 roku - Mieczysław Bilek (1907-1970) - in memoriam - Organizator: Ar

chiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego; komisarz wystawy: Diana Błońska.
Wystawie towarzyszył katalog drukowany: Maciej Bilek, Diana Błońska, Mieczysław 

Bilek (1907-1970) - in memoriam, 28 s.
- 23 marca-6 kwietnia 2007 roku - Beethoven. Muzyka i literatura. Wystawa autogra

fów - Organizatorzy: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, Uniwersytet Jagiel
loński - Biblioteka Jagiellońska; kurator, scenariusz i realizacja: Agnieszka Mietelska- 
-Ciepierska; tłumaczenie tekstów na j. niem.: Halina Stachowska; tłumaczenie tekstów 
na j. ang.: Jan Rybicki; oprawa plastyczna: Lech Dziewulski; fotografie i skany muzy- 
kaliów: Tadeusz Duda, Szymon Kotarski; prace restauratorskie i konserwatorskie nad 
obiektami: Pracownia Konserwacji Zbiorów BJ pod kierunkiem Zygmunta Stańczyka. 
Była to wystawa manuskryptów towarzysząca XI Wielkanocnemu Festiwalowi Lu

dwiga van Beethovena, zorganizowanemu w dniach 25 III—6 IV 2007 roku w Warszawie, 
Krakowie, Gdańsku, Bydgoszczy i Szczecinie. Towarzyszył jej katalog: Agnieszka Mietel- 
ska-Ciepierska, Ludwig van Beethoven: Muzyka i literatura. Wystawa autografów, 20 s., 
Kraków 2007. [Tekst równoległy polski, niemiecki i angielski].
- 16 IV-15 V 2007 roku - Co nas łączy, co nas dzieli - 60 lat historii polsko-niemieckiej 

- Organizatorzy: Goethe-Institut w Krakowie i Biblioteka Jagiellońska; realizacja: Hali
na Niemirska.
Wystawa powstała z inicjatywy Centrum Informacji o Książce Niemieckiej w Warsza

wie we współpracy z Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie oraz Polską Izbą 
Książki.
- 22-23 V 2007 roku — Kodeks Baltazara Behema - Organizator: Biblioteka Jagiellońska; 

przygotowanie ekspozycji: Anna Sobańska, Monika Jaglarz.
Wystawa zorganizowana została z okazji 750. rocznicy lokacji miasta Krakowa. Towa

rzyszyła jej promocja publikacji: Anna Sobańska, Kodeks Baltazara Behema. Komentarz 
kodykologiczny, 39 s., Kraków 2007.
- 6 VI-31 XII 2007 roku - Monografie Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej - Organizator: 

Biblioteka Jagiellońska; realizacja: Danuta Bromowicz.
- 29 VI i 7 VII 2007 roku - Zbiory specjalne Biblioteki Jagiellońskiej (wybór) - Organi

zator: Biblioteka Jagiellońska.
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Wystawa ta została przygotowana przez pracowników zbiorów specjalnych BJ dla zgło
szonych wcześniej grup.
- 13 IX-12 X 2007 roku - Publikacje rusińskojęzyczne z różnych krajów za lata 1989- 

—2007 - Organizatorzy: Światowa Rada Rusinów, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 
Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej „Rutenika” przy współpracy Biblioteki 
Jagiellońskiej; komisarze: Larisa Ilczenko (Ukraina), Aleksander Zozulak (Słowacja); 
realizacja: Larisa Ilczenko, Anna Pliszkowa (Słowacja), Aleksander Zozulak; prace po
mocnicze: Helena Duć-Fajfer, Danuta Bromowicz; projekt graficzny wystawy: Aleksan
der Zozulak; koordynator ze strony BJ: Danuta Bromowicz.
Wystawę przygotowano z okazji III Międzynarodowego Kongresu Języka Rusińskiego, 

odbywającego się w dniach 13-16 IX 2007 roku. Towarzyszył jej folder: [Larisa Ilczenko 
i Valerij Padiak], Wystawa współczesnych publikacji rusińskojęzycznych w Bibliotece Ja
giellońskiej, 2007.
- 22-24 X 2007 roku - Karol Szymanowski (1883-1937) - Organizator: Oddział Zbio

rów Muzycznych Biblioteki Jagiellońskiej; scenariusz: Anna Dudek-Kuczyńska, Syl
wia Heinrich; realizacja: Anna Dudek-Kuczyńska, Sylwia Heinrich, Krystyna Pytel, 
Małgorzata Krzos; prace pomocnicze: Teresa Burda, Danuta Bromowicz, Jerzy Ho- 
lik, Andrzej Sikora; prace konserwatorskie: Joanna Bromowicz, Aleksandra Szalla- 
-Kleemann.
Wystawa przygotowana została z okazji Międzynarodowej Konferencji Muzykologicz

nej Karol Szymanowski i świat jego wartości w 125. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci 
kompozytora (19-22 X2007).
- 26-31 X 2007 roku - Imagine South Africa - Organizator: Centrum Młodych Dyploma

tów UJ; ekspozycję ze zbiorów Pani Ambasador RPA w Polsce - Febe Potgieter-Gqubu- 
le przygotowała: Małgorzata Szendzielarz.
Wystawa towarzyszyła Dniom Kultury Republiki Południowej Afryki (26-27 X 2007 

roku).
- 12 XI-3 XII 2007 roku - Konkurs fotograficzny Innowacje. Wystawa pokonkursowa 

- Organizator: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu Ja
giellońskiego (CITTRU); przygotowanie: Jarosław Działek, Katarzyna Maziarka, Do
minika Dziwisz.
Ekspozycja zorganizowana została jako impreza towarzysząca III Dniom Przedsiębior

czości (14-16 XI 2007 roku).
- 12-30 XI2007 roku - Na końcu świata. Emigracja z Polski do Nowej Zelandii. - Ekspo

zycję, którą przygotowało Otago Settlers Museum w Dunedin oraz Polish Heritage Trust 
Museum w Auckland, a w dotarciu której do Polski pośredniczyła Ambasada Nowej 
Zelandii w Warszawie, do celów wystawienniczych BJ dostosowali: Sekcja Historii Au
stralii i Oceanii Koła Naukowego Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
oraz Biblioteka Jagiellońska; kurator: Dariusz Zdziech; scenariusz: Dariusz Zdziech, 
Danuta Bromowicz; realizacja: Członkowie Sekcji Historii Australii i Oceanii KNHS 
UJ; projekt plastyczny wystawy: Marta Tomaszowska; projekt graficzny zaproszenia, 
plakatu i okładki informatora: Agnieszka Kierat; koordynator ze strony BJ: Danuta Bro
mowicz.
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Wystawie towarzyszył informator: Dariusz Zdziech i Danuta Bromowicz, Na końcu 
świata. Emigracja z Polski do Nowej Zelandii /At Worldś End. Polish Emigration to New 
Zealand, 16 s., Kraków 2007.
- 6-22 XII 2007 roku - Teoria koperty - Organizatorzy: Rycerski Zakon Bibliofilski 

w Krakowie i Biblioteka Jagiellońska; komisarz: Jerzy Duda; scenariusz i realizacja: Je
rzy Duda, Christoph Krane, Danuta Bromowicz.
Wystawie towarzyszył katalog drukowany: Jerzy Duda, Teoria koperty. Ze zbiorów 

Wielkiego Mistrza Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego z Kapitułą Orderu Białego Kruka, 
Jego Kontynuacji Jerzego Dudy, Kraków, 24 s., 2007.

W Bibliotece zorganizowano ponadto 21 „Wystaw Nowości”, na których eksponowano 
1510 wol. nowych nabytków BJ (w tym 1171 polskich i 339 zagranicznych).

PRACE NAUKOWE I WYDAWNICZE

Jeśli chodzi o działalność wydawniczą, to w 2007 roku ukazał się drukiem R. LVI-LVII 
„Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej” za lata 2006-2007 oraz 74 różnorodne publikacje nauko
we pracowników Biblioteki (w tym 3 monografie, 9 prac oryginalnych i 57 przeglądowych).

„Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” R. LVI-LVII, 2006-2007, red. Andrzej Obrębski, 
265 s. nlb. 4, wyd. 2007, zawiera następujące publikacje pracowników BJ:

• Faiks I., Antosiak D., Ankieta dotycząca wykorzystania haseł przedmiotowych przez 
użytkowników Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ (s. 45-52).

• Grudzień S., Czeskie bazy biblioteczne i archiwistyczne online. Zwięzła informacja 
(s. 79-82).

• Barcik P., Globusy polskie. Polskojęzyczne globusy Ziemi 1840-2006 (s. 197-198).
• Litwin B., Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w 2005 roku. Sprawozdanie (s. 199— 

-229).
• Cieślar-Korfel A., Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w 2006 roku. Sprawozdanie 

(s. 231-262).
• Biłyk-Mydlarz A., Helena Srokosz (1911-2006) (s. 263-265).
W ramach projektu badawczego Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki pracownicy 

Oddziału Rękopisów zakończyli prace nad Katalogiem łacińskich rękopisów średniowiecz
nych BJ (t. 9). Ponadto w Oddziale tym udostępniono indeks do inwentarza rękopisów sygn. 
4175-6000 w postaci pliku i wydruku, opracowano także indeks zbiorczy do akcesji za lata 
2001-2005. W dalszym ciągu trwają prace nad Inwentarzem rękopisów BJ nr 11 001-11 435 
(Archiwum Domowe Pawlikowskich, cz. 1) oraz albumem Skarby Biblioteki Jagiellońskiej.

Ważniejsze prace indywidualne pracowników Biblioteki:
• Bąkowska E., Uwagi na marginesie IX Krajowego Forum Informacji Naukowej 

i Technicznej, [w:] „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Eko
nomicznego w Krakowie” [dokument elektroniczny; http://kangur.ae.krakow.pl/Bi- 
blioteka/Biuletyn/index.php?Strona=Art.&Wybor=308Art=008 ].

http://kangur.ae.krakow.pl/Bi-blioteka/Biuletyn/index.php?Strona=Art.&Wybor=308Art=008
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• Grudzień S., Rusini czy Ukraińcy? Stanowisko „Ruchu Słowiańskiego ", [w:] „Dzieje 
Najnowsze”, 2007, nr 4, s. 27-41.

• Grygiel J., Udział Polaków w ruchu krucjatowym: Jaksa z Miechowa i inni, [w:] Zie
mia miechowska w dziejach Polski, Kraków 2007.

• Grygiel J., Religijność krucjatowa, [w:] Religijność. Wymiar prywatny i publiczny, 
Kraków 2007.

• Heinrich S., Muzyka w kulturze europejskiej. Konferencja w Łańcucie. Sprawozda
nie, [w:] „Alma Mater”, 2007, nr 98, s. 115-116.

• Jaglarz M., Księgi metrykalne kościołów radomskich z lat 1591-1795. Seria B: Me
tryki ślubów, t. 3. Kościół św. Wacława 1655-1700, Radom 2006 (druk 2007).

• Klatka U., Poświadczenie Adama Mickiewicza dla Hieronima Wołowskiego - nie
znany autograf poety ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, [w:] „Ruch Literacki”, 
2007, s. 355-359.

• Kozłowska A., Autograf Mikołaja Kopernika „De revolutionibus", [w:] Memory of 
the World (wersja internetowa).

• Kozłowska A., Uczeni i twórcy baśni, [w:] „Alma Mater”, 2007, nr 89, s. 34-35.
• Majchrowska B., Opis przedmiotowy dokumentów z zakresu językoznawstwa, War- 

szawa 2007.
• Malicka E., Sekretarzyk hrabiego Starzyńskiego, [w:] „Alma Mater”, 2007, s. 60-61.
• Nowak L., Zapiski Macieja z Łabiszyna w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej 1390. 

Edycja wybranych fragmentów, [w:] „Alma Mediaevalia”, XX (2007), s. 309- 
-333.

• Nowak L., Noty katalogowe rękopisów BJ: 1837, 285, 2576, [w.] Kraków w średnio
wiecznej Europie. Katalog wystawy, Kraków 2007, s. 236, 539, 540.

• Pietrzyk Z., Wybrane uniwersytety niemieckie na małych formach. Grafika, znaczki 
pocztowe i widokówki (I), [w:] „Alma Mater”, 2007, nr 90, s. 57-60.

• Pietrzyk Z., Wybrane uniwersytety niemieckie na małych formach. Grafika, znaczki 
pocztowe i widokówki (II), [w:] „Alma Mater”, 2007, nr 95, s. 43-49.

• Pietrzyk Z., [rec.] Pierzchała H., Mechanizmy eksterminacji krakowskich uczonych 
w Akcji Specjalnej Kraków - Sonderaktion Krakau 1939-1945, [w:] „Alma Mater”, 
2007, nr 96, s. 87.

• Pietrzyk Z., Prawda o hitlerowskim aparacie terroru, [w:] „Biuletyn Informacyjny 
Pracowników AGH”, 2007, nr 170, s. 25.

• Pietrzyk Z., Dobrzyńska J. [wstęp w:] Sobańska A., Kodeks Baltazara Behema. Ko
mentarz kodykologiczny, Kraków 2007, s. 3.

• Pietrzyk Z., Tatarzyński R., Kolegia w ustroju uniwersyteckim, [w:] Kolegia uniwer
syteckie średniowiecznej Europy, Kraków 2007, s. 17-29.

• Pietrzyk Z., Polskie biblioteki internetowe, [w:] Książka. Biblioteka. Informacja. 
Między podziałami a wspólnotą, pod red. J. Dzieniakowskiej, Kielce 2007, s. 525- 
-534.

• Sanetra K., Dokumenty elektroniczne. Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii 
załącznikowej, [w:] „Biblioteka w Szkole”, Warszawa 2007, nr 12/2007, s. 2-10.

• Sobańska A., Kodeks Baltazara Behema. Komentarz kodykologiczny, Kraków 2007.
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• Sobańska A., Banderia Prutenorum. Kodeks Behema, [w:] Memory of Poland - Me- 
mory of World, 2007 (wersja internetowa publikacji wydanej przez Polski Komitet 
do Spraw UNESCO w ramach programu „Pamięć świata”).

• Szklanny K., Działalność Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie 
w 2006 roku, [w:] „Notes Konserwatorski”, 2007, nr 11, s. 339-345.

• Swieboda W., Decyzje średniowiecznych soborów powszechnych w sprawie inno
wierców, [w:] „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne”, Kraków 2007.

• Tatarzyński R., Noty katalogowe rękopisów BJ: 2219, 248, 506, 1391, [w:] Ko
legia uniwersyteckie średniowiecznej Europy, Kraków 2007, s. 17-29, 142-147, 
178-183.

KONTAKTY NAUKOWE Z BIBLIOTEKAMI I INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

Jak co roku Biblioteka Jagiellońska utrzymywała ścisłą współpracę naukową z wieloma 
bibliotekami i instytucjami krajowymi.

Pracownicy Oddziału Opracowania Przedmiotowego Zbiorów Nowych aktywnie uczest
niczyli w pracach Zespołu Konsultacyjnego jhp KABA powstałego przy Centrum NUKat 
w Warszawie. W dniach 30-31 V 2007 roku w BJ odbyło się spotkanie tegoż Zespołu, po
święcone tematom formalnym stosowanym w katalogowaniu przedmiotowym w jhp KABA 
dokumentów z dziedziny literatury i muzyki. W warsztatach brali udział przedstawiciele 
bibliotek akademickich z całej Polski, pracownicy biblioteki Akademii Pedagogicznej oraz 
Biblioteki Głównej AGH w Krakowie (łącznie około 40 osób). Podczas spotkania przed
stawiono 9 prezentacji, omawiano problemy opracowania przedmiotowego zbiorów w jhp 
KABA oraz przyszłość tego języka.

Szereg pracowników Biblioteki czynnie uczestniczy w pracach komisji o charakterze 
ogólnopolskim. Dyrektor Krystyna Sanetra jest członkiem Zespołu ds. Digitalizacji Zbio
rów, Zespołu ds. Formatów i Zasad Katalogowania Zbiorów Bibliotecznych oraz Komitetu 
Redakcyjnego serii wydawniczej Formaty i Kartoteki.

W ramach Centralnego Katalogu Czasopism mgr Ewa Amghar, mgr Bożena Pilch-Ożóg 
oraz mgr Małgorzata Pyra brały udział w pracach Działu Katalogów Centralnych i Doku
mentów Elektronicznych, przygotowując aktualizację Centralnego katalogu zagranicznych 
wydawnictw ciągłych w bibliotekach polskich za 2006 rok.

Mgr Marian Kęsek jest członkiem Komisji ds. Mikrografii w ramach Polskiego Komi
tetu Normalizacyjnego.

Mgr Urszula Klatka (Oddział Rękopisów) brała udział w pracach Zespołu Tezaurusa 
Haseł Wzorcowych dla opracowania rzeczowego rękopisów.

Warto również podkreślić udział bibliotekarzy BJ w rozbudowie Komputerowego Kata
logu Zbiorów Bibliotek UJ, współtworzącego katalog centralny NUKat, przy opracowaniu 
którego uczestniczy ponad 1161 bibliotekarzy z 79 bibliotek krajowych. Wkład ten (według 
stanu na dzień 12 XI 2007 roku) przedstawia się następująco:



368

Typ rekordu NUKat 
(ogólna liczba rekordów)

UJ 
(liczba rekordów utworzo

nych przez bibliotekarzy UJ)

Rekordy bibliograficzne 
dla druków zwartych
Rekordy bibliograficzne 
dla wydawnictw ciągłych

Rekordy kartoteki 
haseł wzorcowych - 
hasła opisu bibliograficznego
Rekordy kartoteki haseł wzor
cowych - hasła przedmiotowe + 
hasła przedmiotowe rozwinięte

943 238

44 762

1 007 282

1 228 171

131 304

9 134

194 376

90 273

Biblioteka Jagiellońska kontynuowała także współpracę z bibliotekami, muzeami oraz 
archiwami polskimi w zakresie masowego odkwaszania zbiorów. W magazynach instytucji 
zainteresowanych  tątematykąpracownicy Sekcji Konserwacji OZZ prowadzili specjalistycz
ne warsztaty. Łącznie przeszkolono 47 osób z Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Biblioteki 
i Działu III Rycin, Rysunków i Akwarel Muzeum Narodowego w Krakowie, Biblioteki Po
znańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteki Uniwersyteckiej UAM w Poznaniu, 
Biblioteki Raczyńskich oraz Pracowni Konserwacji Zabytków VERSO z Gniezna.

Pracownicy Biblioteki brali też udział w konferencjach i sesjach naukowych:
• mgr Ewa Bąkowska - XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przenikanie 

i rozpowszechnianie idei oraz doświadczeń: zagadnienia międzynarodowego biblio
tekarstwa porównawczego” (Kraków, czerwiec 2007); Wrocławskie spotkanie bi
bliotekarzy polonijnych (Wrocław, lipiec 2007); Liber 36,h Annual Conference 2007 
- referat Jagiellonian Library - Past and Present (Warszawa-Kraków, lipiec 2007); 
IX Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej (Zakopane, wrzesień 2007).

• mgr Anna Dudek-Kuczyńska - konferencja „Muzyka w kulturze europejskiej” - re
ferat Polskie pieśni patriotyczne z lat 1768-1864 zachowane w zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej (Łańcut, wrzesień 2007).

• mgr Anna Graff, mgr Paweł Barcik - warsztaty „Format MARC21 rekordu biblio
graficznego dla dokumentu kartograficznego” (Warszawa, grudzień 2007).

• dr Jerzy Grygiel - konferencja „Lipnica Murowana - gród Łokietka” - referat o Wła
dysławie Łokietku (październik 2007).

• mgr Sylwia Heinrich - Ogólnopolska Konferencja Fonotek „Fonoteka wczoraj, dziś 
i jutro” - referat Stare płyty gramofonowe w dziale muzycznym BJ- charakterystyka 
zbioru (Warszawa, maj 2007); konferencja „Muzyka w kulturze europejskiej” - re
ferat Sposoby pozyskiwania zbiorów w Oddziale Zbiorów Muzycznych BJ (Łańcut, 
wrzesień 2007).

• mgr Anna Kozłowska - sesja poświęcona zakończeniu pięćdziesięcioletnich prac 
nad edycją Opera omnia Mikołaja Kopernika.
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• mgr Małgorzata Krzos - konferencja „Muzyka w kulturze europejskiej” - referat 
Organizacja pracy i zadania bibliotekarza w dziale muzycznym biblioteki uniwersy
teckiej na przykładzie OZM BJ (Łańcut, wrzesień 2007).

• Mirosław Kubie - konferencja „Przyszłość bezpiecznej infrastruktury IT według Sy- 
mantec i HP” (Kraków).

• mgr Łukasz Mesek - konferencja „DeLibra 4.0” (Poznań, luty 2007); konferencja 
„Opracowanie czasopism elektronicznych” (Warszawa, maj 2007).

• dr Lucyna Nowak - spotkanie edytorów - Lublin.
• dr Andrzej Obrębski - konferencja prasowa „Nowe oblicze bibliotek” inaugurująca 

Tydzień Bibliotek (Warszawa, maj 2007).
• dr Jacek Partyka - konferencja „Libri separati - księgi oddzielone” (Kraków, paź

dziernik 2007).
• dr Danuta Patkaniowska - spotkanie zespołu konsultacyjnego ihp KABA, poświęco

ne tematom formalnym stosowanym w katalogowaniu przedmiotowym w ihp KABA 
dokumentów z dziedziny literatury i muzyki (Kraków, maj 2007); konferencja „Kul
tura organizacyjna w bibliotece” - referat Kultura organizacyjna w Bibliotece Jagiel
lońskiej na przykładzie Oddziału Opracowania Przedmiotowego Zbiorów Nowych 
(Białystok, czerwiec 2007), konferencja „Myśl globalnie, pracuj lokalnie. Opraco
wanie i wyszukiwanie informacji w bibliotekach” (Warszawa, listopad 2007).

• prof, dr hab. Zdzisław Pietrzyk -1 Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski 
- referat Źródła do dziejów Polski w zasobach internetowych bibliotek.

• mgr Joanna Rościszewska, mgr Anna Rychter - Międzynarodowa Konferencja Kon
serwatorów Dzieł Sztuki „Upholstery +” (Kraków, maj 2007); Trzecie Ogólnopol
skie Dni Konserwatorskie „Targi zabytków” (Warszawa, listopad 2007).

• mgr Krystyna Sanetra - Liber 36th Annual Conference 2007 (Warszawa, lipiec 2007); 
SBP w Małopolsce. Jubileuszowa Sesja 90 lat SBP i 80 lat „Przeglądu Biblioteczne
go” (Kraków, wrzesień 2007); VI Forum SBP Jubileusz 90-lecia SBP oraz 80-lecia 
„Przeglądu Bibliotecznego” (Warszawa, październik 2007).

• Michał Skórka - konferencja „LANSTER - bezpieczne technologie i rozwiązania 
sieciowe” (Kraków, kwiecień 2007); premierowe pokazy OES2 „Work. Group. 
Works” (Kraków, czerwiec 2007); Forum Bezpieczeństwa Informatycznego FBI 
(Kraków, czerwiec i październik 2007).

• mgr Aleksandra Szalla-Kleemann - Międzynarodowa Konferencja Konserwatorów 
Dzieł Sztuki „Upholstery +”- referat Masowe odkwaszanie książekjuż w Polsce. Kli
nika Papieru BJ (Kraków, maj 2007); Trzecie Ogólnopolskie Dni Konserwatorskie 
„Targi Zabytków” - referat Odkwaszanie papieru. Doświadczenia Biblioteki Jagiel
lońskiej (Warszawa, listopad 2007).

• mgr Renata Szczepaniak - II Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i organizacja bi
bliotek” pod hasłem: „Elektroniczny wizerunek biblioteki” - referat Do czego bi
bliotece jest potrzebna strona internetowa (biblioteczne usługi online na podstawie 
doświadczeń polskich i niemieckich) (Gdańsk, listopad 2007).

• mgr Wojciech Świeboda - konferencja „Zakony mendykanckie w średniowiecznej 
aglomeracji Krakowa” (Kraków, październik 2007).
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• Adrian Wiecheć - IV warsztaty „Biblioteki cyfrowe” (Toruń, grudzień 2007).
• mgr Małgorzata Wielek-Konopka - warsztaty „Spotkanie bibliotekarzy katalogu

jących druki muzyczne” (Warszawa, luty 2007), warsztaty „Wydawnictwa ciągłe 
w katalogu NUKat” (Warszawa, kwiecień 2007), warsztaty „Spotkanie nt. formatu 
MARC21 dla starych druków” (Warszawa, listopad 2007), warsztaty „Spotkanie 
nt. formatu MARC21 dla dokumentów kartograficznych” (Warszawa, grudzień 
2007).

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

W 2007 roku Biblioteka Jagiellońska kontynuowała również swoją współpracę z biblio
tekami zagranicznymi.

W ramach wymiany bezpośredniej z Biblioteką Narodową w Martinie (Słowacja) staż 
w tamtejszej instytucji odbył dr Jacek Partyka, zapoznając się z funkcjonowaniem biblio
teki oraz przeprowadzając kwerendę dotyczącą starych druków, ze szczególnym uwzględ
nieniem wydań literatury klasycznej. BJ z kolei przyjęła dr Annę Petovą i Olgę Barekovą 
z Biblioteki Narodowej w Martinie.

Dr Jacek Partyka wraz z wicedyrektorem BJ dr. Andrzejem Obrębskim złożyli również 
wizytę w bibliotece Uniwersytetu Sofijskiego św. Klimenta Ochrydzkiego, inicjując tym 
samym wzajemną współpracę z tą uczelnią. Celem wizyty było przede wszystkim nawiąza
nie kontaktów międzybibliotecznych oraz przeprowadzenie konsultacji w zakresie katalo
gowania starych druków.

Dr Lucyna Nowak odwiedziła Bibliotekę Uniwersytecką w Bochum, gdzie przepro
wadziła kwerendę dotyczącą literatury do publikacji Catalogus codicum manuscriptorum. 
Z tamtejszego uniwersytetu przyjechała do nas Grażyna Wendler, która zapoznała się z pra
cą ważniejszych agend BJ.

W ramach wymiany bezpośredniej z Biblioteką Narodową w Pradze Lucyna Pronińska 
przebywała na stażu szkoleniowym w tamtejszej Pracowni Konserwacji Zabytków. Z dzia
łalnością tej instytucji zapoznała się także mgr Sylwia Heinrich. Z Pragi przyjęliśmy z kolei 
Kamila Boldana (w Oddziale Starych Druków) oraz Magdę Souczkovą (w Oddziale Zabez
pieczenia Zbiorów).

Mgr Małgorzata Gołuszka gościła w Bibliotece Polskiej w Londynie, gdzie rejestrowała 
i opracowywała zasób starych druków.

Mgr Beata Kurek kolejny już raz odwiedziła Bibliotekę Polską w Rapperswilu, gdzie 
katalogowała zbiory w systemie MAC.

Prof. Zdzisław Pietrzyk odwiedził z kolei Bibliotekę Polską w Paryżu, gdzie zajmował 
się porządkowaniem rękopisów S. Kota, oraz bibliotekę w Bitburgu (Niemcy), zapoznając 
się z tamtejszymi zbiorami poloników.

Mgr Katarzyna Szklanny odbyła krótki staż w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kolonii, 
poznając pracę tamtejszego oddziału mikrografii, konserwacji i organizacji.
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W ramach wymiany bezpośredniej mgr Aleksandra Szalla-Kleemann odbyła staż w pra
cowni konserwacji zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Jenie. Biblioteka Jagiellońska 
przyjęła stamtąd Almuta Manza, Andreasa Trappe oraz Michaela Lórzera.

Pracownicy BJ uczestniczyli ponadto w międzynarodowych konferencjach i semina
riach:

• mgr Sebastian Grudzień - seminarium „Stosunki polsko-słowackie w okresie między 
wojnami w oczach historyków i dyplomatów” - referat Profesor Henryk Batowski
- działalność i twórczość - Bratysława - grudzień 2007.

• mgr Maciej Kamykowski, mgr Katarzyna Sokołowska - 2 VTLS European Users’ 
Group Meeting - Uppsala (Szwecja) - październik 2007.

• dr Jacek Partyka - konferencja „Digital Libraries - Fundamental Method for the 
Préparation and Accessibility of the Rare Collection” - Bruksela (Belgia) - listopad 
2007.

• prof. Zdzisław Pietrzyk - XXIX Stała Konferencja Muzeów, Bibliotek i Archiwów 
Polskich na Zachodzie, zorganizowana w Fawley Court (Wielka Brytania) - referat 
Biblioteka Jagiellońska a biblioteki, archiwa i muzea Polonii.

• mgr Anna Sobańska, dr Monika Jaglarz - konferencja „European Genizach Project”
- referat Fragmenty hebrajskie w zbiorach BJ- Paryż - grudzień 2007.

• mgr Aleksandra Szalla-Kleemann - prezentacja posteru „Mass de-acidification of 
Objects on Paper” - Wiedeń - wrzesień 2007.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Od lutego do maja oraz od października do grudnia kontynuowano organizowany przez 
pracowników Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów cykl otwartych wykładów Ars 
Quaerendi, obejmujący w roku 2007 siedem różnych sesji tematycznych, powtarzających 
się kolejno w cyklu miesięcznym (Katalogi BJ dostępne w Internecie, Bibliograficzne bazy 
danych BN dostępne w Internecie, Polskie bibliografie i informatory w Internecie, Zagra
niczne bibliograficzne bazy danych online dostępne w UJ, Strategie wyszukiwania, Język 
haseł przedmiotowych KABA oraz Wyszukiwanie w Internecie - dla początkujących). Nie
które ze spotkań organizowane były na specjalne zamówienie pracowników UJ. Łącznie 
w okresie sprawozdawczym odbyło się 45 wykładów, w których uczestniczyło 516 zareje
strowanych osób.

Ponadto dr Monika Jaglarz przeprowadziła 20 godzin wykładów Historia książki w za
rysie w ramach zajęć dydaktycznych na studiach zaocznych, dr Lucyna Nowak 30 godzin 
wykładów Wprowadzenie do badań nad rękopisami średniowiecznymi w ramach zajęć dy
daktycznych dla studentów stacjonarnych, mgr Teresa Malik prowadziła ćwiczenia dla stu
dentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Podstawy bibliotekarstwa i informacji.

Pracownicy wielu oddziałów prowadzili też szkolenia dla osób odbywających w BJ staże 
zawodowe oraz praktyki studenckie. Dłuższe przeszkolenie w różnych agendach Biblioteki 
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odbyli: mgr inż. Jadwiga Klank z Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja 
w Krakowie, mgr Marta Urbaniec z Biblioteki Głównej AGH, mgr Maria Cierpiszewska 
z Collegium Europeanum w Gnieźnie, mgr Piotr Kowalski z Biblioteki Papieskiej Akade
mii Teologicznej w Krakowie oraz mgr Małgorzata Galik z Biblioteki Głównej Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie.

26 osób odbyło w BJ praktyki studenckie. Byli to głównie studenci informacji nauko
wej i bibliotekoznawstwa UJ, a także Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Największą 
liczbę osób (18) przeszkolił Oddział Informacji Naukowej i Katalogów. Praktykanci po
znali również pracę innych oddziałów, m.in. Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbio
rów, Oddziału Udostępniania, Oddziału Opracowania Druków Zwartych czy Opracowania 
Przedmiotowego.

Kontynuowano również szkolenie wewnętrzne pracowników BJ w poszczególnych od
działach Biblioteki. Uczestniczyli w nim: mgr Izabela Bielec, mgr Ilona Faiks, mgr Beata 
Kurek, mgr Aleksandra Prokop-Kacprzak, mgr Dorota Ptaszyk, mgr Marta Szatan i mgr 
Justyna Wolan.

Staże naukowe w innych instytucjach krajowych odbyły: mgr Elżbieta Kopyś (w Biblio
tece Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie) i mgr Aleksandra Prokop-Kacprzak 
(w Bibliotece Śląskiej w Katowicach).

Pracownicy Biblioteki podnosili także swoje kwalifikacje zawodowe, podejmując 
kształcenie podyplomowe: mgr Maciej Antecki kontynuował pracę nad dysertacją dok
torską Skarbowość koronna za panowania Kazimierza Jagiellończyka i otworzył przewód 
doktorski, słuchaczami studiów doktoranckich byli też mgr Sebastian Grudzień, mgr Ma
rian Kęsek i mgr Wojciech Świeboda.

Bibliotekę Jagiellońską zwiedziło w omawianym okresie 2170 osób, w tym 415 z za
granicy, a mianowicie z Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Słowacji, Ukrainy, Węgier 
i USA. Dla wielu z nich zorganizowano pokazy zbiorów specjalnych.

BIBLIOTEKI INSTYTUTOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

Jednym z zadań realizowanych przez Bibliotekę Jagiellońską jako bibliotekę główną 
Uniwersytetu jest współpraca z bibliotekami instytutowymi i wydziałowymi uczelni, pole
gająca m.in. na sukcesywnym włączaniu ich do ogólnouczelnianej bazy informacyjnej.

W minionym roku kalendarzowym do współpracy przy tworzeniu wspólnej bazy kata
logowej przystąpiły trzy kolejne biblioteki instytutowe: Biblioteka Instytutu Europeistyki, 
Księgozbiór Katedry UNESCO do badań nad przekładem i komunikacją międzykulturową 
oraz Księgozbiór Katedry Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Sześciu pracowników wspo
mnianych bibliotek odbyło w BJ szkolenie merytoryczne w zakresie komputerowego opra
cowania zbiorów, trwające łącznie 472 godziny.

Aktualnie w systemie VTLS/Virtua (oprócz BJ oraz Biblioteki Medycznej) działają 34 
biblioteki instytutowe UJ, spośród których 16 wykorzystuje moduł automatycznej rejestra
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cji wypożyczeń i zwrotów. Ich wkład w zwiększenie zasobu rekordów wprowadzonych do 
katalogu komputerowego w 2007 roku przedstawia się następująco: 12 067 rekordów bi
bliograficznych (tytułów), 50 963 rekordy egzemplarza oraz 792 rekordy zasobu (tomów).

Na dzień 31 grudnia 2007 roku biblioteki instytutowe UJ posiadały łącznie 1 873 790 
wol. i jedn., w tym druków zwartych - 1 498 990, czasopism - 233 951, zbiorów specjal
nych - 140 849 jedn. Wpłynęło do nich 27 613 druków zwartych, 2859 tytułów czasopism 
i 1257 jedn. zbiorów specjalnych.

Do bibliotek tych zapisano 53 595 czytelników, w tym 52 766 indywidualnych. Na ze
wnątrz wypożyczono 668 677 wol. druków zwartych i czasopism oraz 8776 jedn. zbiorów 
specjalnych i 29 686 kopii materiałów oryginalnych, w tym czytelnikom indywidualnym 
701 788 wol. i jedn., zaś bibliotekom krajowym - 5351 wol. i jedn.. Na miejscu udostęp
niono 881 871 wol. i jedn., w tym 30 142 jedn. zbiorów specjalnych. Drogą wypożyczania 
międzybibliotecznego z bibliotek zagranicznych sprowadzono dla czytelników 3 wol. ksią
żek, 1 wol. czasopism oraz 81 kopii materiałów oryginalnych.

Biblioteki instytutowe UJ, których łączna powierzchnia użytkowa wynosiła 8469 m2, 
dysponowały 1363 miejscami w czytelniach. Wyposażone były w 209 komputerów, z cze
go 117 dostępnych było dla czytelników. Do Intemetu podłączonych było 215 komputerów, 
w tym 105 dostępnych dla czytelników. 30 bibliotek umożliwiało dostęp do własnych kata
logów w Internecie, a 37 bibliotek korzystanie z zewnętrznych baz danych.

W bibliotekach tych pracowały ogółem 142 osoby, w tym 10 zatrudnionych było w nie
pełnym wymiarze godzin.

W ramach instruktażu i nadzoru nad bibliotekami sieci bibliotecznej UJ przeprowadzo
no 62 wizytacje, udzielono 166 konsultacji na miejscu, przekazano 198 informacji telefo
nicznych.
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