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SPRAWOZDANIE

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Rok 2009 nie przyniósł żadnych zmian w strukturze organizacyjnej Biblioteki Jagiel-
lońskiej. Funkcję Dyrektora naczelnego kolejny, szósty już rok sprawował prof. dr hab. 
Zdzisław Pietrzyk, zaś poszczególne oddziały (w liczbie 17) podlegały merytorycznie 
trzem dyrektorom resortowym – mgr Krystynie Sanetrze, dr. Andrzejowi Obrębskiemu oraz 
mgr Aleksandrze Cieślar. Podobnie jak dyrekcja, kierownicy oddziałów pełnili swe funkcje, 
opierając się na powołaniach z wcześniejszych lat. 

PRACOWNICY

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku w BJ zatrudnionych było 329 osób, w tym 
257 w działalności podstawowej (1 prof. dr hab., 7 adiunktów, 23 bibliotekarzy dyplomo-
wanych, 151 bibliotekarzy, 67 magazynierów i 8 informatyków). Pozostali pracownicy to: 
21 osób na stanowiskach inżynieryjnotechnicznych, 6 poligrafów, 12 pracowników admi-
nistracji i 33 pracowników obsługi. 9 osób pracowało w niepełnym wymiarze godzin (pół 
etatu). Wśród zatrudnionych było 15 osób ze stopniem naukowym doktora. Wynagrodze-
nie pracowników finansowane było z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
W roku sprawozdawczym w BJ pracowało także dwoje wolontariuszy (w Oddziale Opra-
cowania Druków Zwartych Nowych oraz w Oddziale Zbiorów Graficznych i Kartograficz-
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nych) i 20 osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umówzleceń oraz 
umów o dzieło) w celu wykonania konkretnych zadań.

Dwunastu pracowników objętych zostało awansami stanowiskowymi lub przeszere-
gowaniami, trzech pracowników uzyskało uprawnienia bibliotekarzy dyplomowanych 
(mgr Marzanna Baś, mgr Żaneta Kubic, mgr Beata Kurek).

Na stanowiska kierownicze powołano 1 osobę: mgr Aleksandra SzallaKleemann zosta-
ła kierownikiem Sekcji Konserwacji w Oddziale Zabezpieczania Zbiorów.

Kontynuowano również szkolenie wewnętrzne pracowników w poszczególnych oddzia-
łach Biblioteki. Uczestniczyło w nim 6 osób: mgr Małgorzata Galos, dr Jerzy Grygiel, mgr Ar-
tur Kober, mgr Agata PazdurBąk, mgr inż. Robert Urbaniec oraz mgr Monika Zębala.

Staże naukowe w innych instytucjach krajowych odbyli: mgr Agnieszka Brzeziak (w Bi-
bliotece Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie), mgr Anna Kucia (w Bibliotece 
Głównej Akademii GórniczoHutniczej w Krakowie), mgr Katarzyna Maślanka (w Biblio-
tece Uniwersytetu Śląskiego w Zabrzu), mgr Barbara Siwek (w Bibliotece Naukowej PAN 
i PAU w Krakowie) oraz mgr Romana Piech (w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego).

Pracownicy Biblioteki podnosili także swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc 
w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach, kursach językowych, pokazach baz danych 
oraz podejmując studia lub kształcenie podyplomowe: 

Piotr Dulski – studia uzupełniające magisterskie na Wydziale Polonistyki (Uniwersytet 
Jagielloński),

Katarzyna Furdyna, Adam Tomaszkiewicz – studia wyższe z zakresu informacji nauko-
wej i bibliotekoznawstwa (Uniwersytet Jagielloński), 

Grzegorz Przybek – studia magisterskie na kierunku Stosunki Międzynarodowe (Uni-
wersytet Ekonomiczny w Krakowie), 

Mariusz Staniszewski – ukończył studia magisterskie na kierunku informatyka i ekono-
metria (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie),

mgr Paweł Barcik, mgr Katarzyna Cieślik, mgr Grzegorz Fulara, mgr Małgorzata Galos, 
mgr Joanna Jaśkowiec, mgr Joanna Jutrznia, mgr Magdalena Kaczor, mgr Tadeusz Krzy-
woń, mgr Anna Kucia, mgr Katarzyna Maślanka, mgr Elżbieta Sidor, mgr Barbara Siwek, 
mgr inż. Robert Urbaniec, mgr Małgorzata WielekKonopka – studia podyplomowe z za-
kresu bibliotekoznawstwa, 

mgr Artur Kober, mgr Katarzyna Łaskawska – studia podyplomowe „Zarządzanie w kul-
turze”. 

Mgr Arkadiusz Knapik, mgr Maciej Antecki, mgr Julia Krajcarz oraz mgr Wojciech 
Świeboda kontynuowali studia doktoranckie. Prace doktorskie obronili: mgr Sebastian 
Grudzień – Europa Środkowa i Wschodnia okresu międzywojennego w działalności i piś-
miennictwie Henryka Batowskiego w latach 1925–1939 (praca napisana pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Wojciecha Rojka) oraz mgr Anna Zajchowska – Między Uniwersytetem a za-
konem. Biografia i spuścizna pisarska dominikanina Jana z Ząbkowic (praca napisana pod 
kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Ożoga).

W omawianym okresie z BJ odeszło 5 osób: Małgorzata Bednarczyk (pracownik obsłu-
gi), mgr Jakub Gadocha (młodszy bibliotekarz), mgr Sylwia Heinrich (starszy bibliotekarz), 
mgr Joanna Rościszewska (młodszy konserwator książki) oraz Piotr Wodnicki (magazy-
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nier). Na emeryturę przeszły 2 osoby: mgr Joanna Kopacz (starszy kustosz dyplomowany) 
i mgr Anna Kosakowska (kustosz); również 2 osoby przeszły na rentę.

Zmarło 6 byłych pracowników Biblioteki: dr Helena Wagner (styczeń 2009 roku) – w la-
tach 1987–2000 kierownik Oddziału Bibliotek Instytutowych, Maria Hildebrandt (luty 2009 
roku) – w latach 1988–2008 pracownik Oddziału Magazynów, a następnie Sekcji Skontrum 
Oddziału Prac Naukowych i Dydaktycznych oraz Oddziału Organizacji, Antonina Kiełko-
wicz (kwiecień 2009 roku) – w latach 1968–1988 pracownik obsługi, Marta Jaworska (maj 
2009 roku) – w latach 1994–1996 zastępca kierownika Oddziału Zbiorów Graficznych, Ma-
riola Miernik (lipiec 2009 roku) – w latach 1973–2009 pracownik Oddziału Magazynów, 
a następnie Sekcji Skontrum Oddziału Prac Naukowych i Dydaktycznych oraz Oddziału 
Organizacji, Ludwika Żak (październik 2009 roku) – w latach 1977–1996 pracownik Od-
działu Udostępniania Zbiorów.

INFORMACJE OGÓLNE

Praca w Oddziale Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów, kierowanym kolejny już rok 
przez mgr Urszulę Dudzik, wzorem lat ubiegłych, prowadzona była w kilku sekcjach: Sek-
cji Egzemplarza Obowiązkowego, Sekcji Kupna, Sekcji Udostępniania i Przechowywania 
Czasopism, Sekcji Wymiany i Darów oraz Sekcji Dubletów i Księgozbiorów Zabezpie-
czonych. Z będącej pod opieką Oddziału Czytelni Czasopism Bieżących skorzystało 1969 
czytelników, tj. minimalnie więcej niż w roku poprzednim (o 38 osób). Zmniejszeniu uległa 
natomiast liczba wypożyczonych pozycji – udostępniono 3461 tytułów w 28 400 numerach 
czasopism (tj. o 1746 numerów mniej niż w roku 2008). W roku sprawozdawczym zmniej-
szyła się także liczba czasopism przekazanych do opracowania – przekazano 2546 tytułów 
w 14 770 wol. Niewielki wzrost odnotowano natomiast w odniesieniu do liczby tytułów 
czasopism zagranicznych przekazywanych do bibliotek instytutowych UJ – wydano 206 
tytułów w 624 numerach. 

Do Oddziału Opracowania Druków Zwartych Nowych, kierowanego przez mgr Monikę 
Mydel, z Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów wpłynęło 63 926 wol. książek 
(35 580 tytułów), w tym 60 231 wol. wydawnictw krajowych i 3695 wol. wydawnictw za-
granicznych. Stanowi to prawie 2000 wol. więcej niż w roku 2008. W okresie sprawozdaw-
czym opracowano 62 019 wol. druków zwartych, zaś do katalogu komputerowego wprowa-
dzono 34 698 rekordów bibliograficznych dla książek (w tym 3404 w ramach retrospekcji). 
Do katalogu centralnego wprowadzono 8167 haseł wzorcowych. Sekcja Retrokonwersji 
opracowała 5236 dzieł w 6514 wol. (wśród opracowanych i zmeliorowanych pozycji zna-
lazły się m.in. serie: Biblioteka Klasyków Filozofii, Biblioteka Socjologiczna, Historyczne 
Bitwy, Biblioteka Współczesnych Filozofów, Biografie Sławnych Ludzi, Seria Tatrzańska, 
Biblioteka Medycka, Najnowsza Historia Polski, Mitologie Świata, Biblioteka Kultury, Bi-
blioteka Polska. Seria Zielona, Biblioteka Polska. Seria Niebieska, Książka w Dawnej Kul-
turze Polskiej, Świat Współczesny, Biblioteka Krakowska, Cuda Polski, Świadkowie XX 
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wieku (uzupełnienia), Historia i Teraźniejszość – Towarzystwo HistorycznoLiterackie (Pa-
ryż), Znaki Czasu, Wokół Literatury, Biblioteka Klasyków Filozofii. Pisarze Polscy, Nike, 
Biblioteka Historyczna – Książka i Wiedza, Päpste und Papsttum). W stosunku do roku po-
przedniego liczba wprowadzonych rekordów bibliograficznych wzrosła o 2000, zaś liczba 
woluminów o niecały 1000. 

Przyrost inwentarzowy opracowanych książek wyniósł 59 852 wol. Zrezygnowano 
z opracowywania kart katalogowych – z wyjątkiem melioracji starego zasobu, natomiast na 
bieżąco aktualizowano wersję elektroniczną Katalogu Podstawowego, sporządzając adno-
tacje dla dzieł opracowywanych w ramach retrokonwersji.

W Oddziale Opracowania Przedmiotowego Zbiorów Nowych, kierowanym przez dr Da-
nutę Patkaniowską, w okresie sprawozdawczym opracowano przedmiotowo 29 985 wol., 
tj. o prawie 5000 więcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba pozycji przejętych z Od-
działu Magazynów i innych jednostek BJ (jak np. z Czytelni Europeistycznej bądź Oddziału 
Opracowania Druków Zwartych) wynosiła 35 343 wol., tj. o blisko 5000 wol. więcej w sto-
sunku do roku 2008 i prawie 8000 więcej w porównaniu do roku 2007. Dla katalogu NUKat 
utworzono 385 haseł wzorcowych formalnych, w tym 218 haseł osobowych i 167 korporatyw-
nych. Wprowadzono 534 hasła przedmiotowe (typu nazwa pospolita), 150 haseł geograficz-
nych i 14 tytułów ujednoliconych. Ogółem opracowano 1083 hasła przedmiotowe wzorcowe, 
tj. o prawie 200 więcej aniżeli w roku 2008. Zespół walidacji wewnętrznej zatwierdził 678 
haseł przedmiotowych. Do katalogu NUKat wprowadzono 6299 nowych haseł przedmioto-
wych rozwiniętych, skopiowano 265 haseł formalnych, dokonując modyfikacji w 98 hasłach. 
Z NUKat do bazy BJ skopiowano 21 757 haseł przedmiotowych rozwiniętych.

Do Oddziału Opracowania Wydawnictw Ciągłych Nowych, kierowanego przez dr Te-
resę Kaźmierczyk, w roku sprawozdawczym 2009 roku przyjęto z Oddziału Gromadzenia 
5196 tytułów czasopism i serii w 22 443 wol. W tym czasie opracowano 25 151 wol., 
tj. około 1100 mniej w porównaniu do roku poprzedniego. Pracownicy wprowadzili do ka-
talogu komputerowego 1618 oryginalnych rekordów bibliograficznych oraz 1826 rekordów 
skopiowanych z bazy NUKat. Utworzono także 1134 nowe rekordy khw i skopiowano 4366 
rekordów. Założono ponadto 2438 rekordów zasobu oraz zmeliorowano 147 dzieł w 313 
wol. Z katalogu kartkowego do katalogu komputerowego wprowadzono 23 tytuły w 667 
wol. Wszystkie rekordy dla wydawnictw ciągłych, utworzone przez pracowników Oddzia-
łu, zostały zaopatrzone w hasła przedmiotowe. Pomimo wzrostu ilości materiału napły-
wającego do opracowania z Oddziału Gromadzenia, częstych melioracji spowodowanych 
nieprawidłową typologią dokumentów przez biblioteki współtworzące centralny katalog 
NUKat i częstymi zmianami wprowadzanymi w różnych formatach prace w Oddziale prze-
biegały płynnie i terminowo.

Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ (http://www.bj.uj.edu.pl/uj/katalog), we-
dług stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku rejestruje 676 121 tytułów książek i czasopism 
w 1 700 100 egzemplarzach oraz 39 721 rekordów zasobu wydawnictw wielotomowych, se-
ryjnych i czasopism Biblioteki Jagiellońskiej oraz bibliotek instytutowych UJ. Spójność da-
nych i efektywne wyszukiwanie w Katalogu zapewnia kartoteka haseł wzorcowych (khw), 
licząca 849 069 rekordów różnych typów. Baza Komputerowego Katalogu Zbiorów Biblio-
tek UJ zawiera w sumie 3 265 011 rekordów (stan na 31.12.2009 roku). 
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Przyrost komputerowego opracowania zbiorów w roku 2009 obrazuje poniższa tabelka.

Rekordy  
bibliograficzne

(tytuły)

Rekordy  
egzemplarza

Rekordy zasobu
(liczba tomów)

Rekordy  
khw

Rekordy wprowadzone  
w 2009 roku 76 368 186 401 3787 142 801

w tym sporządzone przez:
Bibliotekę Jagiellońską 23 736 101 791 2694  23 447
Biblioteki instytutowe UJ 14 682  77 792  980   8 496
Bibliotekę Medyczną i bi-
blioteki zakładowe CM UJ  1 598   6 818  113   1 384

przejęte z bazy NUKat 36 352 – – 105 321

Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ obsługiwany jest nadal przez zintegrowa-
ny system biblioteczny VTLS/Virtua – w sierpniu przeprowadzono jego migrację z wersji 
46.7 do w wersji 48.1.13. Koszt utrzymania tego centralnego katalogu UJ w 2009 roku 
wyniósł 156 216 zł (w tym serwis i prawo do aktualizacji VTLS/Virtua: 131 091 zł, serwis 
i prawo do aktualizacji ORACLE: 33 500,00 zł). 

W Oddziale Informacji Naukowej i Katalogów, kierowanym przez mgr Ewę Bąkowską, 
do wszystkich katalogów kartkowych ogółem włączono 1624 karty, w tym do Katalogu 
Alfabetycznego dla Publiczności (za lata 1950–1993) – 10 kart, do Katalogu Czasopism dla 
Publiczności – 3 karty, do Katalogu Podstawowego Czasopism – 200 kart. Po raz pierwszy 
nie włączono żadnych kart do Katalogu Bibliotek Instytutowych UJ. Usunięto 480 kart za-
stępczych. W listopadzie w Klinice Papieru zakończono odkwaszanie kart Podstawowego 
Katalogu Czasopism. 

Kontynuowano też prace związane z digitalizowaniem kart dla Podstawowego Katalogu 
Alfabetycznego – ogółem zeskanowano i oznaczono melioracją KP 4302 karty. Skany prze-
kazano do Oddziału Komputeryzacji w celu włączenia ich do wersji online. 

Dzięki dalszemu dofinansowaniu przez UJ pracownicy Oddziału w ramach umówzle-
ceń kontynuowali sporządzanie haseł indeksu do Katalogu Podstawowego. Ogółem sporzą-
dzono indeks dla 283 skrzynek, w których przejrzano 76 280 kart, tworząc 25 044 hasła. 
Łącznie, począwszy od 2005 roku, opracowano dotąd 212 767 haseł do 2028 skrzynek „sta-
rego katalogu” na podstawie 636 424 przejrzanych kart, co stanowi około 65% prac, jakie 
wiążą się z wykonaniem indeksu do całego katalogu.

W Oddziale opracowano 234 kwerendy ściśle katalogowych, 145 kwerend krajowych 
i 33 zagraniczne. Udzielono 20 obszerniejszych odpowiedzi na ustne kwerendy telefonicz-
ne. W salach katalogowych czytelnikom udzielono około 7350 informacji ustnych, zaś 
w Czytelni Informacji Naukowej – około 6800. Dla potrzeb kwerend katalogowych ogółem 
sprawdzono w katalogach 3179 pozycji.

Na bieżąco redagowano również podstawowe ulotki o BJ, których nakład wyniósł łącz-
nie 9200 egzemplarzy (Biblioteka Jagiellońska. Informator – 4500 sztuk, Biblioteka Jagiel-
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lońska. Essential Information about the Library – 1700 sztuk oraz Podręczna instrukcja 
korzystania z Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ – 3000 sztuk).

Pracownicy Oddziału uzupełniali w dalszym ciągu kartotekę not biograficznych, biblio-
grafii osobowych i nekrologów, włączając do nich 440 kart – obecnie kartoteka nekrologów 
liczy 52 528 kart. Do „Bazy Biogramów” wprowadzono 1825 nowych opisów, zaś 1220 
rekordów już istniejących uzupełniono o nowe informacje. Stan „Bazy Biogramów” na ko-
niec roku sprawozdawczego wynosił 34 238 rekordów. Od 14 kwietnia 2009 roku po kilku 
latach starań i prac nad oprogramowaniem Baza Biogramów została udostępniona w Inter-
necie. Dostępna jest na stronie domowej Biblioteki Jagiellońskiej w rozdziale: Bazy danych 
→ Własne.

W zakresie korzystania z Czytelni Bibliograficznej, będącej „pod opieką” Oddziału, 
w ciągu 272 dni jej otwarcia odnotowano 13 029 odwiedzin (w tym 4308 czytelników ko-
rzystających z księgozbioru podręcznego oraz 8721 użytkowników Internetu). W czytelni 
tej udostępniono 7061 dzieł w 10 262 wol. (ze względu na wolny dostęp do półek dane te 
są szacunkowe). Do księgozbioru podręcznego włączono 578 tomów, wycofano zaś 165 
(obecnie liczy on 9483 dzieła w 12 301 wol.). 

Czytelnicy obsługiwani byli głównie przez pracowników Oddziału Udostępniania Zbio-
rów, kierowanym przez mgr Annę BiłykMydlarz. Zasadniczo organizacja pracy czytelń nie 
zmieniła się w porównaniu z rokiem poprzednim. 

Ze względu na prowadzone prace remontowe Lectorium oraz Czytelnia Gazet od stycz-
nia do maja działały w pomieszczeniach zastępczych. Po zakończeniu prac Czytelnia Głów-
na wróciła do swojego dawnego lokum, które częściowo zmieniło swój wystrój. Ściany 
zostały pomalowane na kolor kremowy, podłogę wyłożono wykładziną dywanową w kolo-
rze zielonym, zlikwidowano lampki przy stołach, wyremontowano świetlik i zainstalowano 
w nim odpowiednie oświetlenie, dobrano regały do aneksu i przechowalni, poddano reno-
wacji boazerię. Wszystkie działania realizowane były pod nadzorem konserwatora, tak aby 
zachować pierwotny wystrój i utrzymać zabytkowy charakter wnętrza. 18 maja Czytelnia 
została otwarta dla czytelników. W roku sprawozdawczym Czytelnię Główną odwiedziło 
31 926 osób (przeciętnie 114 osób dziennie), którym wypożyczono na miejscu 119 193 wol. 
z magazynu ogólnego i z księgozbioru podręcznego.

Czytelnię Gazet, gdzie korzystać można z dużych formatów czasopism (IV i V) oraz 
egzemplarzy archiwalnych, w 2009 roku odwiedziło 4151 osób, którym łącznie z magazy-
nu ogólnego oraz księgozbioru podręcznego udostępniono 10 924 wol. Analiza zestawień 
statystycznych za ostatnie lata pokazuje stałą, powolną tendencję spadkową zarówno w od-
niesieniu do liczby osób odwiedzających czytelnie, jak i liczby wykorzystywanych pozycji. 
Ma to zapewne związek z coraz powszechniejszymi, różnorodnymi możliwościami dostępu 
do zbiorów i innych źródeł informacji.

Niewiele wzrosła natomiast liczba odwiedzin w Czytelni Naukowej. W 2009 roku sko-
rzystało z niej 11 033 osoby, którym udostępniono 57 095 wol. 

Czytelnia Europeistyczna działała na zasadach ustalonych w poprzednich latach. Użyt-
kownicy mają wolny dostęp do księgozbioru czytelni, z którego korzystają wyłącznie na 
miejscu. Dział europejski jest na bieżąco meliorowany i uaktualniany oraz uzupełniany 
głównie o dzieła w języku polskim, pochodzące z egzemplarza obowiązkowego, ewentual-
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nie z kupna. Pod koniec 2009 roku jego księgozbiór liczył 1569 dzieł w 1678 woluminach. 
W przeciwieństwie do działu brytyjskiego, który od kilku już lat nie rozwija się, dział au-
striacki jest sukcesywnie uzupełniany poprzez realizację zamówień składanych do Mini-
sterstwa Spraw Międzynarodowych i Europejskich Austrii oraz przysyłane dary. Obecnie 
liczy on 8016 dzieł w 8625 wol. W roku sprawozdawczym udało się w pewnym zakresie 
zmeliorować część księgozbioru (m.in. działy: encyklopedie, słowniki, nauka o książce, 
prasoznawstwo, filozofia, logika, naukoznawstwo, pedagogika, językoznawstwo, literatura 
powszechna, literatura niemiecka, literatura austriacka i europeistyka). W porównaniu do 
roku poprzedniego w Czytelni Europeistycznej odnotowano 10% wzrost liczby użytkowni-
ków (4005 odwiedzin). 

Tryb opracowania zbiorów pozostał niezmieniony w stosunku do lat ubiegłych. W okre-
sie sprawozdawczym skatalogowano 1475 dzieł w 1711 wol., sklasyfikowano 601 dzieł 
w 616 wol., dopisano dalszych ciągów dla 598 wol., wycofano 388 dzieł w 574 wol. oraz 
855 kart, napisano około 7170 kart. 

Na wysokim poziomie utrzymuje się wciąż liczba książek zamawianych i wypożycza-
nych za pośrednictwem Wypożyczalni Miejscowej. Szczególne nasilenie ruchu czytelnicze-
go notuje się na początku roku akademickiego w październiku i listopadzie (gdy studenci do-
konują wpisów i prolongat oraz zwrotów i pierwszych wypożyczeń), a ponadto w styczniu, 
marcu, kwietniu, w okresie sesji oraz przed świętami, gdy czytelnicy chcą zaopatrzyć się 
w lekturę. Olbrzymia ilość zamówień spływa tradycyjnie po długich weekendach. W 2009 
roku z magazynu ogólnego sprowadzono dla czytelników 266 948 wol., z rezerwacji przy-
jęto 64 755 wol., zaś z księgozbioru podręcznego „W” wydano 3556 pozycji. 

Zapisy do Biblioteki na rok akademicki 2009/2010 rozpoczęto tradycyjnie 1 paździer-
nika. Typy legitymacji, jak i ich ceny nie uległy zmianie w stosunku do roku poprzedniego. 
Wszystkie legitymacje z wyjątkiem kart „els” opatrzone są hologramami – tym razem był 
to złoty emblemat UJ na czerwonym tle. Z opłat pobieranych za wydanie legitymacji biblio-
tecznych uzyskano 159 855 zł, tj. dwukrotnie więcej w porównaniu do roku 2008.

Począwszy od roku akademickiego 2003/2004, prawo do wypożyczania dzieł do domu 
mają również studenci i pracownicy kilku krakowskich szkół wyższych niepaństwowych 
(po uprzednim zawarciu umowy z BJ): Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Wyższa 
Szkoła Europejska, Krakowska Szkoła Wyższa oraz Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa 
im. J. Dietla. W październiku 2009 roku do listy tej dołączyła Wyższa Szkoła Bezpieczeń-
stwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON.

W dalszym ciągu z powodzeniem stosowano tryb urgowania w stosunku do czytelników 
zalegających z terminowym oddawaniem wypożyczonych dzieł. W wyniku podjętych dzia-
łań odzyskano 364 wol., a 76 osób odkupiło zagubione dzieła (w tym 51 czytelników nabyło 
to samo wydanie). Ponadto do budżetu Biblioteki wpłynęło 2455 zł za pozycje zagubione 
oraz blisko 113 600 zł z tytułu opłat za przetrzymanie książek. 

W Wypożyczalni Międzybibliotecznej Zamiejscowej w 2009 roku odnotowano dalszy 
spadek liczby otrzymanych zamówień, przy równoczesnym niewielkim wzroście liczby 
zamówień złożonych przez pracowników i studentów UJ. Ogółem otrzymaliśmy 1677 re-
wersów. Do 118 bibliotek krajowych wysłano 972 wol. (w tym 225 mikrofilmów i odbitek 
kserograficznych) i 18 mikrofilmów ze zbiorów specjalnych. Do 8 bibliotek zagranicz-
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nych wysłano 30 wol. (w tym 17 mikrofilmów i odbitek ksero). Z Biblioteki Jagiellońskiej 
z kolei wysłano 248 zamówień (rewersów) – 206 z nich skierowanych było do bibliotek 
zagranicznych, 42 do instytucji krajowych. W wyniku ich realizacji z 31 bibliotek kra-
jowych otrzymaliśmy 94 wol. oraz 87 mikrofilmów ze zbiorów specjalnych, zaś z 16 
bibliotek zagranicznych otrzymaliśmy 44 wol. (w tym 5 mikrofilmów i odbitek ksero-
graficznych). Wypożyczalnię Międzybiblioteczną odwiedziły w roku sprawozdawczym 
524 osoby, które złożyły zamówienia na 354 pozycje. Za pomocą Internetu sprawdzono 
w katalogach bibliotek polskich i zagranicznych 354 pozycje, pocztą elektroniczną wysła-
no 20 kwerend (dotyczących 36 pozycji), odpowiedziano zaś na 42 kwerendy (dotyczące 
52 pozycji). 

W Oddziale Dokumentów Audiowizualnych, kierowanym przez mgr. Łukasza Meska, 
szczególnie dużo czasu poświęcono działaniom związanym z tworzeniem Jagiellońskiej 
Biblioteki Cyfrowej oraz opracowaniu sposobu zabezpieczania dokumentów drukowanych 
poprzez udostępnianie kopii cyfrowych i mikrofilmowych. Ważną kwestią jest konieczność 
opracowania bibliograficznego oryginałów, dla których zostały utworzone kopie cyfrowe 
i mikrofilmowe. 

Zbiory Oddziału udostępniane są w Czytelni Multimedialnej, z której w 2009 roku skorzy-
stały 3203 osoby. Udostępniono im około 8000 wol. (liczba udostępnionych pozycji jest trud-
na do oszacowania ze względu na wolny dostęp do półek). Większość czytelników korzysta ze 
zbiorów mikroform i kopii cyfrowych na dyskach optycznych, choć coraz częściej pojawiają 
się czytelnicy korzystający z dokumentów elektronicznych lub audiowizualnych. 

Do Oddziału Magazynów, kierowanego kolejny już rok przez mgr. Krzysztofa Fran-
kowicza, wpłynęło ogółem 419 390 zamówień czytelniczych, tj. około 10 400 więcej niż 
w roku poprzednim. Liczba tomów włączonych do zbiorów była niższa i wyniosła 457 213 
pozycji. Znacznie wzrosła natomiast liczba tomów, które wpłynęły do magazynu archiwal-
nego (40 310 wol.), podczas gdy liczba zamówień zrealizowanych przez Sekcję Egzempla-
rza Archiwalnego utrzymała się prawie na identycznym poziomie (1984).

Pracownicy Sekcji Opracowania Technicznego osygnowali 93 976 tomów. Wzrost (ok. 
3%) odnotowano również w odniesieniu do liczby rekordów egzemplarza – naniesiono 
90 518 barkodów. Retrokonwersja objęła 7961 wol. Ponadto wymieniono i zaopatrzono 
w oprawy prowizoryczne 45 wol. czasopism IV i V formatu, podklejono i wymieniono 23 
grzbiety opraw, wymieniono i osygnowano 154 pudła na broszury.

W Oddziale Rękopisów, kierowanym przez dr Monikę Jaglarz, w okresie sprawozdaw-
czym skatalogowano 206 jednostek (w tym 18 średniowiecznych i 188 nowożytnych) oraz 
zmeliorowano 237 opisów. Do mikrofilmowania i skanowania przygotowano około 660 
rękopisów i sporządzono 373 metryczki. 

Pracownicy Oddziału porządkowali papiery Juliusza Englerta, Wandy Pawlikowskiej 
i Wandy Janiny Tarnowskiej, Antoniego Stopyry, Mariana Kłapkowskiego, Józefa Wolskie-
go, Aleksandra Birkenmajera, Aleksandra Janty Połczyńskiego, rodziny Barączów, Stani-
sława Skonecznego, Leona Kulczyńskiego, Juliusza i Marii Kędziorów, Felicji Żurowskiej, 
Władysława Bandury, Jacka i Czesławy Żuławskich, Adama i Ewy Kotulów oraz rodziny 
Żuławskich. Zakończono opracowanie materiałów Karola i Marii Tarnowskich, które mają 
zostać złożone w BJ jako depozyt.
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Prowadzono także prace związane z przygotowaniem dokumentacji grantowej do 
projektu „Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa” oraz kontynuowano uczestnictwo w pracach 
grupy Fibula w ramach projektu „Historia kolekcji rękopisów romańskich w księgozbio-
rze berlińskim w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie”. Pracownicy Oddziału brali też 
udział w projekcie finansowanym ze środków The Rothschild Foundation Europe „Les 
livres dans des livres: les fragments hébreux dans les bibliothèques européennes” („Książ-
ki w książkach: fragmenty hebrajskie w bibliotekach europejskich”), którego celem jest 
stworzenie bazy rękopiśmiennych fragmentów hebrajskich. Pod koniec roku sprawo-
zdawczego rozpoczęto realizację projektu badawczego „Opracowanie polskich zbiorów 
rękopiśmiennych na emigracji. Archiwum Zygmunta Lubicz Zaleskiego w zbiorach Bi-
blioteki Polskiej w Paryżu” pod kierunkiem prof. dr. hab. Z. Pietrzyka. Celem niniejsze-
go projektu, powstałego w ramach działalności statutowej Międzywydziałowej Komisji 
PAU do badania diaspory polskiej, jest dokumentacja i ocena zasobów rękopiśmiennych 
pozostających poza granicami kraju, dająca możliwość podjęcia badań źródłowych nad 
historią polskiej emigracji i wychodźstwa. 

Czytelnię Rękopisów odwiedziło 3347 osób, którym udostępniono łącznie 9074 jedn. 
(w tym 5310 jedn. zbiorów specjalnych i 3764 druków zwartych z księgozbioru pod-
ręcznego).

Obiekty rękopiśmienne Biblioteki eksponowane były na 46 pokazach, lekcjach biblio-
tecznych i wystawach.

W Oddziale Starych Druków, kierowanym przez mgr Małgorzatę Gołuszkę, kontynu-
owano rozpoczęte w 2006 roku opracowywanie druków XVIIwiecznych metodą elektro-
niczną w systemie Virtua. W roku sprawozdawczym sporządzono 3039 haseł wzorcowych, 
zmodyfikowano 1226. Wzmożona praca wymuszona została potrzebą zrealizowania zadań 
projektu badawczego pt. Katalog druków XVII wieku ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, 
bowiem 21 listopada 2009 roku upływał ostateczny termin wprowadzenia do bazy NUKat 
8000 rekordów bibliograficznych. Aby prace postępowały, względnie szybko i sprawnie 
opracowywano przede wszystkim druki polskie z XVII wieku, najczęściej dysertacje Aka-
demii Krakowskiej, przy okazji katalogując nieewidencjonowane dotąd dublety. Ostatecz-
nie do bazy NUKat i UJ wprowadzono 8025 opisów bibliograficznych. W ramach komplek-
sowego opracowania i w celu lepszej identyfikacji druku do każdego opisu w przyszłości 
zostaną dołączone zdjęcia stron tytułowych. Dotychczas wykonano 6187 fotografii stron 
tytułowych, kolofonów oraz dzieł współwydanych druków pochodzących z XVII wieku. 
W grudniu rozpoczęto także katalogowanie elektroniczne księgozbioru kamedulskiego. 

Pracownicy Oddziału w dalszym ciągu brali również udział w realizacji projektu ba-
dawczego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pt. Katalog druków XVII wieku ze zbiorów 
Biblioteki Jagiellońskiej, polegającego na katalogowaniu druków w elektronicznym kata-
logu NUKat.

Kontynuowano również tradycyjne katalogowanie książek zakupionych, podarowanych 
oraz pochodzących z zasobu dubletów, które nie są ujęte w tzw. starym katalogu. Ogółem 
skatalogowano 355 dzieł w 358 woluminach. Osygnowano 123 woluminy wraz z kartami 
katalogowymi (każdy druk otrzymuje kartę do skopiowanego starego katalogu i kartę do 
katalogu centralnego BN).
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Pracownicy Oddziału przygotowali dla czytelników 109 kwerend krajowych i 40 zagra-
nicznych. Udzielono 647 informacji bibliotecznych i bibliograficznych.

Czytelnię Starych Druków odwiedziło 1807 czytelników, którym udostępniono 5001 
wol. z magazynu starych druków, 1355 książek z księgozbioru podręcznego oraz 272 druki 
z magazynu ogólnego. Zrealizowano 7829 rewersów. Obsługa czytelników w sporej czę-
ści dotyczyła również realizacji zamówień do Pracowni Foto. Przyjęto i zrealizowano 819 
zamówień z prośbą o wykonanie skanów z posiadanych przez nas druków. Do zbiorów 
skopiowano 122 druki. 

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 Zegar bije, czas ucieka – Z historii zegarów i kalen-
darzy w Muzeum Podlaskim w Białymstoku (prezentowano 13 druków), Dzieje wolnomu-
larstwa w Polsce w Muzeum Okręgowym w Toruniu (1 druk), Kosmologia. Obraz świata 
u progu nowożytności w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego (pokaz 23 bar-
dzo cennych pozycji), Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych w Collegium Ma-
ius Uniwersytetu Jagiellońskiego (13 druków) oraz Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty 
– Ruszcza i Branice w Muzeum Historycznym (prezentacja 4 wol.).

Prace w Oddziale Zbiorów Muzycznych, kierowanym przez mgr Krystynę Pytel, 
w pierwszym kwartale roku tradycyjnie już koncentrowały się na przygotowaniach i or-
ganizacji wystawy autografów muzycznych, towarzyszącej XII Wielkanocnemu Festiwa-
lowi Ludwiga van Beethovena. Znaczną część czasu pochłaniała obsługa korespondencji 
(do Oddziału wpłynęło 449 listów) oraz przeprowadzanie zleconych kwerend. Do września 
kontynuowano też komputerowe opracowywanie druków muzycznych, napływających do 
Oddziału z różnych źródeł wpływu, oraz prace związane z systematycznym likwidowaniem 
wieloletnich zaległości w zakresie inwentaryzacji posiadanych druków.

Podkreślić należy ponadto współudział BJ w realizacji kilku projektów badawczych lub 
wydawniczych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych) opartych na zbiorach własnych. 
Pod tym względem na uwagę zasługują: projekt wydania faksymilowego dzieł F. Chopina 
– Dzieła Chopina. Wydania faksymilowe (kontynuacja w ramach serii wydawanej przez 
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie), projekt digitalizacji zbiorów BJ 
– w tym muzykaliów – sprawdzanie, korekta i uzupełnianie listy muzykaliów (klasa „0” 
i „1”) przeznaczonych do digitalizacji, projekt „Polskie pieśni i piosenki w zbiorach Bi-
blioteki Jagiellońskiej jako podstawa do rozwoju systemu Cyfrowej Biblioteki Polskiej 
Piosenki” realizowany przez pracowników Biblioteki Piosenki Polskiej w Krakowie w ra-
mach programu „Dziedzictwo kulturowe”, projekt „BachDigital”, zakładający digitali-
zację wszystkich autografów J.S. Bacha, a realizowany przez Staatsbibliothek zu Ber-
lin, Preussischer Kulturbesitz, oraz prace wstępne (polegające na przeglądzie materiału), 
związane z projektem prof. Michaela Heinemanna (z Drezna), dotyczącym wydania 27 
tomów Korespondencji Schumanna, znajdującej się w zbiorach berlińskich przechowy-
wanych w BJ.

Udostępniane muzykaliów odbywało się w Czytelni Zbiorów Specjalnych. Podczas 507 
wizyt 173 czytelnikom (w tym 20 z zagranicy) udostępniono 1060 wol. druków muzycz-
nych, 265 jedn. rękopisów muzycznych, 32 jedn. dokumentów życia muzycznego, 179 mi-
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krofisz i mikrofilmów, 498 wol. książek i czasopism z księgozbioru podręcznego oraz 9 wol. 
książek i 2 wol. czasopism z magazynu ogólnego – łącznie 2045 pozycji. 

W Oddziale Zbiorów Graficznych i Kartograficznych, kierowanym przez mgr Annę Graff, 
kontynuowano realizację projektu naukowego „Inwentarz naukowy ikonografii teatralnej 
BJ i archiwum biblioteki Teatru im. J. Słowackiego” (pod kierownictwem dr. hab. Marka 
Dębowskiego z Instytutu Polonistyki UJ). Jest to druga edycja grantu, której celem jest 
opracowanie i włączenie do Bazy Ikonografii Teatralnej około 2000 zdjęć pochodzących ze 
zbiorów Władysława Krzemińskiego. 

Znaczną część czasu pracy zajmuje pracownikom Oddziału przygotowanie kwerend, 
z których wiele wymaga poświęcenia co najmniej kilku dni uwagi i weryfikacji w literatu-
rze fachowej. Mimo szczupłej personalnie obsady Oddziału w roku 2009 przeprowadzono 
107 kwerend krajowych i 10 zagranicznych. Do najciekawszych z nich należą: poszuki-
wanie zdjęć sprzed II wojny światowej dla p. Ryszarda Rusiłowicza z Wołynia (kilka tys. 
zdjęć z kolekcji Łukaszewskiego), wyszukiwanie materiałów związanych z F. Chopinem 
dla Wydawnictwa BOSZ, poszukiwanie pocztówek z 48 miejscowości w Polsce, herbów 
Galicji i Lodomerii oraz widoków Galicji dla Prowincjonalnej Oficyny Wydawniczej, wy-
szukiwanie map nieba na pokaz związany z Walnym Zjazdem Polskiego Towarzystwa As-
tronomicznego, poszukiwanie ekslibrisów (bezskuteczne) rodziny Zamenhofów i innych 
esperantystów.

Obiekty Oddziału udostępniano w Czytelni Zbiorów Specjalnych, którą odwiedziło 783 
czytelników (584 z nich korzystało ze zbiorów graficznych, 199 ze zbiorów kartograficz-
nych). Udostępniono 420 jedn. zbiorów kartograficznych, 4859 jedn. zbiorów graficznych, 
618 wol. z księgozbioru podręcznego i 9 skanów kartograficznych na płytach CD. W lipcu 
udostępniono około 2000 szklanych klisz, dokumentujących życie artystyczne XIXwiecz-
nego Krakowa (w tym liczne fotografie Heleny Modrzejewskiej).

Zbiory graficzne i kartograficzne wypożyczano często na różnorodne wystawy, organi-
zowane poza BJ, wśród których wymienić należy: Kameleonowy Karol Frycz w Muzeum 
Okręgowym w Sandomierzu (15 rysunków Karola Frycza), Święto baroku. Sztuka w służ-
bie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego w Muzeum Pałacu w Wilanowie (2 portre-
ty Michała Stefana Radziejowskiego), Kosmologia. Obraz świata u progu nowożytności 
w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius (1 album A. ManessonMallet: 
Description de l’Univers [...], Paris 1683), Portret miasta. Lublin w malarstwie, rysunku 
i grafice w Muzeum Lubelskim w Lublinie (3 grafiki – wizerunki Lublina), Najstarsze wi-
zerunki Tatr na mapach, rycinach i litografiach w Związku Euroregionu „Tatry” w Nowym 
Targu (5 grafik Emanuela von Kronbacha), Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty – Ruszcza 
i Branice w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa (2 grafiki) oraz Tożsamości żydowskie 
a ruch awangardowy w Polsce w Muzeum Sztuki w Łodzi (2 prace J. Sterna i S. Zyglera).

Pracownicy Oddziału Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego, kie-
rowanego przez mgr Ewę Szczawińską, przeprowadzili wiele melioracji magazynowych. 
Pracę tę wymuszał napływający materiał, a co za tym idzie konieczność przestawiania zbio-
rów. Zmeliorowano następujące sygnatury: I 6 c „Urzędy wojewódzkie”, IV 5h „Unia Eu-
ropejska”, X „Przyroda”, XI.16.5 „Meblarstwo”, XI.47.1 „Domki jednorodzinne”, XVIII 
„Rajdy”, XVIII 3 „PTTK”, XVIII 4 „Rozrywka”, XIX 4 „Sztuka ludowa”. 
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W lutym zakończono proces odkwaszania dokumentów życia społecznego, poddając 
temu zabiegowi 267 afiszy filmowych. Udało się również wymienić dużą część (694 sztu-
ki) kwaśnych teczek i pudeł, w których przechowywane były materiały Oddziału, na pudła 
bezkwasowe, zamawiane na wymiar. Prowadzono też prace przy opisywaniu i naprawie 
zniszczonych druków księgozbioru podręcznego: 28 wol. przekazano do oprawy, 2026 do 
introligatorni i konserwacji, 6547 opraw wymieniono na bezkwasowe. Do bazy katalogo-
wej wprowadzono 161 rekordów bibliograficznych Dokumentów Życia Społecznego, 142 
rekordy zasobu oraz 222 rekordy egzemplarza.

Z kwerend opracowanych w Oddziale warto odnotować poszukiwania materiałów na te-
mat plakatów medycznych dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (odnaleziono 11 jedn.), 
plakatów dotyczących Nowej Huty (odnaleziono 67 jedn.) i PTTK (odnaleziono 713 jedn. 
z czego 111 poddano skanowaniu w celu wykorzystania na wystawie). Współpracowano też 
przy kwerendzie dotyczącej Heleny Modrzejewskiej (odnaleziono 37 jedn.).

Zbiory Oddziału udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych. W 2009 roku czytel-
nię tę odwiedziło 1529 osób korzystających z wydawnictw rzadkich, którym udostępniono 
łącznie 4515 jedn., w tym 1872 jedn. ze zbiorów RARA, 201 jedn. ze zbiorów II obiegu 
i 2442 jedn. z księgozbioru podręcznego. 102 osoby zainteresowane były dokumentami 
życia społecznego – udostępniono im 3057 jedn. tego typu zbiorów.

W Oddziale Zabezpieczania Zbiorów, kierowanym przez mgr. Zbigniewa Kozińskie-
go, zgodnie z planem prowadzono prace konserwatorskie nad zbiorami specjalnymi, wy-
typowanymi przez poszczególne oddziały do przechowywania w skarbcu Biblioteki. Kon-
serwacji całkowitej poddano 445 dzieł, w tym 12 rękopisów, 46 wol. starych druków, 82 
pozycje inwentarzowe ze zbiorów graficznych, 5 dzieł kartograficznych, 121 muzykaliów, 
164 dokumenty życia społecznego oraz 5 druków zwartych i czasopism. Sporządzono 111 
kompletów dokumentacji opisowej i fotograficznej konserwowanych dzieł. 

Zrekonstruowano oprawę jednej książki i jednego rękopisu muzycznego, przeprowa-
dzono konserwację opraw 10 rękopisów, 32 starych druków, 2 rycin, 1 wol. ze zbiorów 
kartograficznych, 3 muzykaliów, 8 jedn. dokumentów życia społecznego oraz 3 książek. 
Wykonano nowe oprawy dla 4 starych druków, 3 muzykaliów, 2 dokumentów życia spo-
łecznego oraz 17 druków zwartych i czasopism z XIX i XX wieku. Ponadto wykonano 
oprawy ochronne (w większości na zbiory specjalne) w postaci: 1 futerału, 5 teczek, 2 pudeł 
wyściełanych aksamitem oraz 4 kompletów okuć/zapinek na oprawy rękopisów i starych 
druków. Pracownia Konserwacji przygotowała do dezynfekcji w komorze fumigacyjnej 12 
dzieł ze zbiorów specjalnych i druków XIX i XX wieku. Poza tym introligatorzy sekcji wy-
konali 381 koszulek ochronnych na grafiki, rękopisy, stare druki i druki rzadkie. Zrobiono 
także 114 passepartout jako ochronę zbiorów, jak i do celów wystawienniczych.

Pracownicy Sekcji Reprograficznej wykonali 152 633 skany z oryginałów (w tym 
130 783 do zbiorów BJ i na potrzeby bieżącej działalności biblioteki i 21 850 zamówionych 
przez czytelników, które zostały zapisane na 412 dyskach DVD i 782 dyskach CD), 11 284 
mikroobrazy mikrofiszowe (w tym do zbiorów BJ: 4411 negatywowych i 4791 pozytywo-
wych, dla czytelników: 267 negatywowych i 1815 pozytywowych), 111 657 klatek mikro-
filmowych (w tym 20 483 negatywowych i 74 047 pozytywowych do zbiorów BJ), 39 157 
kserokopii zrobionych z oryginałów (w tym dla czytelników: 13 186 sztuk w formacie A4 
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i 159 w formacie A3 i do celów służbowych 25 447 sztuk w formacie A4 i 365 w formacie 
A3), 12 fotokopii zdjęć analogowych oraz 3 sztuki fotokopii do celów służbowych, 1079 
zdjęć cyfrowych dla czytelników i do celów służbowych (w tym 568 do zbiorów cyfrowych 
BJ) oraz sporządzono wydruki z 1139 plików cyfrowych (w tym dla czytelników 105 w for-
macie A4 i 108 w formacie A3, do celów służbowych BJ 888 sztuk w formacie A4 i 108 
w formacie A3).

Od początku 2009 roku pliki cyfrowe skanów i zdjęć wykonanych ze zbiorów BJ (ręko-
pisów, książek i czasopism z magazynów ogólnego i wydawnictw rzadkich) dla biblioteki 
cyfrowej BJ przesyłane są na serwer archiwalny JBC (przestano nagrywać ww. zbiory na 
dyski CD i DVD) – do końca roku na wspomniany serwer przetransferowano łącznie 1307 
dysków DVD i CD. 

W roku sprawozdawczym największe zamówienie na skanowanie zbiorów BJ Sekcja Re-
prografii wykonała dla projektu pt. Historia kolekcji rękopisów romańskich (pod kierownic
twem Piotra Tylusa) – zbiory berlińskie. Łącznie zeskanowano 262 rękopisy, które zapisano 
na 78 333 plikach cyfrowych w formacie JPEG, w rozdzielczości 300 dpi (wszystkie ww. rę-
kopisy skopiowane zostały również do zbiorów BJ, w formacie TIFF (rozdzielczość 300 dpi). 
Pracownicy Sekcji wykonywali ponadto skany i zdjęcia cyfrowe potrzebne do wystaw orga-
nizowanych w BJ, a także zabezpieczali tzw. oprawę fotograficzną wszelkich imprez odbywa-
jących się w gmachu Biblioteki (tj. wystawy, konferencje, warsztaty szkoleniowe etc.).

Introligatornia Sekcji Opraw i Zabezpieczania Zbiorów oprawiła 236 ksiąg administra-
cyjnych, 3351 wol. czasopism i 1075 broszur, przeoprawiła 815 wol. druków zwartych i 21 
czasopism, naprawiła 121 druków zwartych, wykonała 5172 prowizoryczne oprawy na cza-
sopisma, druki zwarte, rękopisy, dokumenty życia społecznego i gazety, 4821 pudeł ochron-
nych na czasopisma, książki i broszury oraz 325 teczek ochronnych (głównie na druki do-
kumentów życia społecznego). 2197 kart książek i czasopism poddano pełnej laminacji. 
Przygotowano również zbiory do oprawy poza BJ: w introligatorniach Drukarni UJ (1000 
wol. druków zwartych i czasopism) oraz Tarnospin w Tarnowie (1000 wol. gazet). 

Klinika Papieru kontynuowała proces masowego odkwaszania zbiorów. W 2009 roku 
w maszynie Neschen C900 odkwaszono 43 322 pojedyncze karty różnego formatu, pocho-
dzące ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej (Biuletyn Informacyjny PAP, mapy, afisze kon-
certowe, gazety formatu III–V i druki ulotne), co w przeliczeniu na format A4 dało 227 840 
kart, zaś w instalacji Bookkeeper III masowej konserwacji poddano 30 814 wol. zbiorów 
archiwalnych i bibliotecznych, o łącznej wadze ponad 29 113 kg. Odkwaszone zbiory po-
chodziły z: Biblioteki Jagiellońskiej (29 530 wol.), Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskie-
go (829 wol.), Biblioteki Medycznej CM UJ (198 wol.) i Biblioteki Polskiej w Paryżu (219 
wol. czasopisma „Kultura”). Pozostałe odkwaszone woluminy (w liczbie 38 sztuk) zostały 
przekazane do Kliniki Papieru przez konserwatorów z muzeów i archiwów z całej Polski. 

W minionym roku pracownicy Sekcji Skontrum Oddziału Organizacji, kierowanej przez 
Małgorzatę Sternal, porównując stan inwentarzowy, arkusze kontrolne oraz kartoteki wy-
pożyczeń z zawartością magazynu ogólnego sprawdzili 35 000 sygnatur w obrębie nume-
rów 145 000–180 000. W wyniku prowadzonych prac wyjaśniono szereg sygnatur mylnie 
wpisanych do inwentarza oraz wiele innych nieprawidłowości. Skontrolowano również cały 
zasób magazynu ogólnego pod kątem listy pozycji nieodnalezionych, tzw. „N” – z 803 od-
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notowanych egzemplarzy odnaleziono 514. Odnaleziono także 170 braków bezwzględnych, 
likwidując równocześnie karty zagubionych dzieł, wykreślając braki na kartach katalogo-
wych i w protokole braków oraz wpisując odnalezione dzieła do rejestru druków odna-
lezionych. Uzupełniono ponadto 106 defektów (wykonano kserokopie brakujących stron 
z drugiego egzemplarza oraz przekazano dzieła do oprawy).

Za administrowanie serwerami oraz sprawne funkcjonowanie wewnętrznej sieci kom-
puterowej Biblioteki, którą tworzy 5 serwerów (serwer „Jadwiga” – SUN V490, serwer 
„Galicja” – HP 9000 L1000 oraz urządzenia: SUN Fire V20z, Dell PE2500 i HP DL380G) 
i 288 komputerów typu PC, odpowiada Oddział Komputeryzacji, kierowany przez mgr Ka-
tarzynę Sokołowską.

Zakres zasadniczych prac Oddziału nie uległ zmianie w porównaniu do lat poprzednich. 
Obejmuje on m.in. bieżącą obsługę oprogramowania VTLS/Virtua w wersji 48.1.13 (po 
uprzednim upgradzie systemu operacyjnego Solarisa 9 do Solarisa 10 oraz systemu bazoda-
nowego Oracle 9 do Oracle 10) oraz innych oprogramowań (Ms Word, Excel, Open Office, 
oprogramowania antywirusowe), aktualizację systemów operacyjnych zainstalowanych na 
komputerach w celu eliminacji luk w oprogramowaniu, mogących spowodować nieprawid-
łowe działanie sprzętu, usuwanie wszelkiego typu awarii, obsługę informatyczną katalogów 
UJ i PAT oraz bazy ćwiczeniowej do celów dydaktycznych Instytutu Informacji Naukowej 
i Bibliotekoznawstwa UJ, obsługę informatyczną i nadzór nad funkcjonowaniem modułu 
rejestracji wypożyczeń i zwrotów książek (circulation), nadzór nad funkcjonowaniem mo-
dułu automatycznego zamawiania książek, a także administrowanie stroną domową BJ. 

Międzyoddziałowy zespół pracowników Biblioteki pod kierownictwem dyr. K. Sanetry 
kontynuował prace związane z przygotowaniem dokumentacji do projektu „Jagiellońska 
Biblioteka Cyfrowa”, dotyczącego digitalizacji i konserwacji zbiorów BJ, a przyjętego osta-
tecznie do realizacji przez ministra Bogdana Zdrojewskiego w styczniu 2010 roku. W ramach 
projektu Uniwersytet Jagielloński (Biblioteka Jagiellońska) otrzyma dofinansowanie w wy-
sokości 5,136 mln zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W lipcu 
2009 roku projekt ten został umieszczony na zaktualizowanej liście projektów kluczowych 
PO Infrastruktura i Środowisko, działanie 11.1 priorytetu XI. „Kultura i Dziedzictwo Kul-
turowe”. Jego realizacja rozpocznie się w I kwartale 2010 roku. W ramach prac przygoto-
wawczych do JBC w 2009 roku przekonwertowane zostały do formatu DjVu (w którym 
będą udostępniane w bibliotece cyfrowej) 642 pozycje dotychczas zeskanowanych dzieł, 
przechowywanych na dyskach optycznych, o łącznej objętości 1948 GB. 320 z tych pozycji 
(w głównej mierze rękopisy z zasobów Biblioteki Pruskiej) za pomocą oprogramowania 
dLibra zostało już opublikowanych w wersji beta JBC. W wyniku projektu „JBC” powsta-
nie sieć wirtualnych czytelni, w których sukcesywnie będą się pojawiać reprodukcje cyfro-
we najcenniejszych, najbardziej poszukiwanych, a także najbardziej zniszczonych zbiorów 
Biblioteki Jagiellońskiej i całego Uniwersytetu Jagiellońskiego (m.in. „Dziennik Polski”, 
„Gazeta Lwowska”, „Gazeta Narodowa”, „Głos Narodu”, „Nowa Reforma”, „Nowości Ilu-
strowane”, „Słowo Polskie”, „Sprawozdania Stenograficzne Sejmu Galicyjskiego” oraz 215 
tytułów jedynych w Polsce egzemplarzy czasopism). W dostępie online będzie mogło z nich 
korzystać nieograniczone grono czytelników, podczas gdy oryginały (podstawy reprodukcji 
cyfrowych) zostaną zabezpieczone i wyłączone z udostępniania. 
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ZBIORY

W 2009 roku w rejestrze przybytków Biblioteki Jagiellońskiej odnotowano wpływ 
137 662 wol. i jedn. dokumentów samoistnych oraz 4161 dokumentów towarzyszących (au-
diowizualnych i elektronicznych), w tym 61 971 wol. druków zwartych i 1807 dokumen-
tów towarzyszących, 26 828 wol. wydawnictw ciągłych i 2132 dokumenty towarzyszące, 
46 364 jedn. zbiorów specjalnych i 222 dokumenty towarzyszące oraz 2499 wol. zakupio-
nych na potrzeby wymiany. 

Do inwentarza BJ wpłynęło 134 912 wol. i jedn. o łącznej wartości 6 712 951,95 zł. 
W zależności od źródła pozyskania wpływ ten przedstawia się następująco: z egzempla-
rza obowiązkowego – 84 180 wol. i jedn. o wartości 3 037 140,77 zł; z kupna (budżet BJ 
+ środki UJ) – 4054 wol. i jedn. o wartości 2 820 983,38 zł; z darów – 3728 wol. i jedn. 
o wartości 363 368,66 zł; z wymiany – 3134 wol. i jedn. o wartości 247 806,14 zł; ze sta-
rego zasobu – 262 wol. i jedn. o wartości 185 350,00 zł; z księgozbiorów zabezpieczonych 
– 1 wol. o wartości 10,00 zł.; produkcja własna digitaliów, mikrofilmów i mikrofisz – 453 
jedn. o wartości 58 293,00 zł; dokumenty życia społecznego – 39 100 jedn., które jako druki 
ulotne nie są wyceniane. 

Równocześnie w rejestrze ubytków odnotowano 530 wol. o łącznej wartości 22 620,00 zł,  
z których odnaleziono 170 wol. o wartości 11 838,00 zł. 

Sekcja Egzemplarza Obowiązkowego Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów 
odnotowała wpływ 80 127 wol. druków zwartych i wyd. ciągłych (wraz z 3823 dokumen-
tami towarzyszącymi) oraz 43 984 jedn. zbiorów specjalnych (wraz z 600 dokumentami 
towarzyszącymi). W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrost liczby otrzy-
manych druków zwartych o 2235 wol. oraz wydawnictw ciągłych o 219 wol., zmalała na-
tomiast liczba zbiorów specjalnych (o 4141 jedn.). W wyniku pieczołowitego zabiegania 
o bezpłatny egzemplarz obowiązkowy od wydawców (wysłano 14 003 urgensy i 1359 pism) 
otrzymaliśmy 5646 wol. druków zwartych oraz 9978 numerów czasopism. 

Ogółem w 2009 roku na zakup literatury naukowej (książek, czasopism i jedn. zbiorów 
specjalnych) oraz baz danych wydano 3 058 308,12 zł, w tym z budżetu BJ 233 489,40 zł oraz 
ze środków przyznanych na działalność statutową 2 824 818,72 zł. Wartość zbiorów, które 
wpłynęły do Biblioteki w ramach egzemplarza obowiązkowego, wyniosła 3 178 110,00 zł  
(w tym druki zwarte: 1 795 400,00 zł i wydawnictwa ciągłe: 1 382 710,00 zł). Ponieważ 
w roku 2008 udało się sprawnie przeprowadzić przetarg na dostawę czasopism zagranicz-
nych i baz danych na dwa kolejne lata (2009 i 2010 roku) w roku sprawozdawczym spo-
rządzono jedynie aneks wraz z załącznikiem do umowy z wyłonioną w przetargu firmą 
ArsPolona. Obejmował on zmiany, jakie dokonały w prenumeracie instytuty Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, rezygnując z 32 tytułów, a zamawiając w zamian 27 nowych. 

Przetarg na dostawcę czasopism polskich w 2010 roku przebiegał natomiast nieco opie-
szale. Ze względu na fakt, że w wyznaczonym terminie nie udało się zebrać danych ko-
niecznych do sporządzenia list z potrzebnymi tytułami (spośród 71 zawiadomionych dużo 
wcześniej jednostek UJ odpowiedziało jedynie 26), otwarcie ofert przetargowych odbyło 
się dopiero w listopadzie. Lista zamówionych tytułów obejmowała 680 pozycji w 1407 
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egzemplarzach. W wyniku przeprowadzonego postępowania, w którym udział wzięły trzy 
firmy, realizację zamówienia rozdzielono następująco: „Garmond” – ma dostarczać 266 ty-
tułów, „Ruch” – 207 tytułów, „Skarbnica” – 74 tytuły (w sumie 547 tytułów). Na dostawę 
pozostałych 133 tytułów zabrakło chętnych, stąd też poszczególne jednostki uczelni zostały 
zmuszone zamawiać je we własnym zakresie, bezpośrednio u wydawców.

Ogółem w 2009 roku Biblioteka Jagiellońska gromadziła 8730 bieżących tytułów czaso-
pism drukowanych, w tym 7811 polskich i 919 zagranicznych.

Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów zakupił w roku sprawozdawczym 1260 
wol. druków zwartych i ciągłych (w porównaniu do roku poprzedzającego spadek o 233 wol.) 
oraz 1387 jedn. zbiorów specjalnych (wzrost o 470 jedn. w stosunku do roku ubiegłego).

Cennym źródłem pozyskiwania zbiorów jest również wymiana, którą w omawianym 
okresie BJ prowadziła z 344 kontrahentami zagranicznymi (w liczbie tej mieści się 90 bi-
bliotek i osób prywatnych, którym wysyłamy jedynie „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 
oraz Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej) oraz 12 bibliotekami krajowymi. Dla 
celów wymiany i reprezentacji zakupiliśmy 2499 wol. za sumę 62 096,09 zł. Do part-
nerów krajowych i zagranicznych wysłano ogółem 3138 woluminów, w tym 2156 eg-
zemplarzy publikacji zakupionych w Wydawnictwie UJ i księgarniach krakowskich, 823 
egzemplarze publikacji z zasobu na wymianę i dubletów egzemplarza obowiązkowego 
oraz 159 egzemplarzy gratisowych, otrzymanych od wydawców i autorów. Otrzymaliśmy 
z kolei 2950 wol. druków zwartych i wydawnictw ciągłych, wycenionych szacunkowo na 
kwotę 204 406,00 zł. W porównaniu do roku poprzedzającego otrzymaliśmy więcej o 589 
wol. druków zwartych i czasopism. Bilans wymiany wypadł tym razem bardzo korzyst-
nie – wartość wydawnictw otrzymanych przewyższyła kwotę poczynionych wydatków 
o ponad 100 000 zł. W porównaniu z rokiem 2008 poprawiła się również współpraca 
z Wydawnictwem Uniwersytetu Jagiellońskiego – w drugiej połowie roku mogliśmy bez 
przeszkód kupować nowości wydawnicze i dysponowaliśmy większą liczbą wydawnictw 
dla celów wymiany. Po raz pierwszy od wielu lat udało się wyekspediować z Biblioteki 
dwie wysyłki w ciągu roku. 

W zamian za mikrofilmy i fotokopie sporządzone przez Pracownię Fototechniczną BJ 
dla instytucji naukowych i osób prywatnych z zagranicy w 2009 roku otrzymaliśmy 274 
wol. druków zwartych i ciągłych oraz 118 jednostek zbiorów specjalnych o łącznej wartości 
75 044,50 zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczba wydawnictw otrzymanych tą drogą 
wzrosła o 164 wol. Za pozostałe usługi kontrahenci zapłacili nam 88 717,50 zł.

Jak co roku przyjmowaliśmy również dary z kraju i z zagranicy. W okresie sprawozdaw-
czym otrzymaliśmy 4188 wol. druków zwartych i czasopism wraz z 12 dokumentami towa-
rzyszącymi oraz 867 jedn. zbiorów specjalnych o szacunkowej wartości 635 015 zł. Wśród 
podarowanych obiektów znalazło się wiele ciekawych i cennych pozycji, takich jak np. 
dzieła przekazane przez Fundację FritzThyssen Stieftung (20 wol.), dar Instytutu Książki 
z Krakowa (464 wol. druków zwartych i 2 wol. wyd. ciągłych – głównie tłumaczenia bele-
trystyki polskiej na różne języki) oraz dary: Instytutu Polskiego w Mińsku (7 wol. druków 
zwartych i 5 wol. wydawnictw ciągłych) Jerzego Englerta (listy darczyńcy), J. Barącza 
(fotografie Lwowa i Worochty – 19 jedn. zbiorów graficznych) czy też prof. ArnimaErnsta 
Buchruckera (35 wol. druków zwartych, dotyczących II wojny światowej). 
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Do Sekcji Dubletów Oddziału Gromadzenia Zbiorów przyjęto 3335 wol., tj. o 1036 
wol. mniej niż w roku ubiegłym. Pracownicy Sekcji kontynuowali prace rozpoczęte w 2008 
roku, polegające m.in. na przeglądaniu zasobu „wieloegzemplarzówek”. W efekcie wyse-
lekcjonowano 6473 wol., które mają zostać przekazane innym bibliotekom. 

Dzięki dokumentom przekazanym przez Oddział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów 
wzbogacił się również Oddział Dokumentów Audiowizualnych, który otrzymał 1 mikrofi-
szę, 294 szt. mikrofilmów, 481 dokumentów elektronicznych zwartych (wraz z 30 drukowa-
nymi dokumentami towarzyszącymi), 919 szt. dokumentów elektronicznych ciągłych (wraz 
ze 192 drukowanymi dokumentami towarzyszącymi), 278 dokumentów dźwiękowych nie-
muzycznych, 1106 dokumentów audiowizualnych (którym towarzyszyło 131 dokumentów 
drukowanych) oraz 1 dokument elektroniczny w postaci pliku.

Zbiory Oddziału Rękopisów powiększyły się łącznie o 476 pozycji. Do Księgi Przybyt-
ków zostało wpisanych 280 jedn. pochodzących z darów, 40 jedn. ze starego zasobu i 156 
jedn. z kupna. Do ciekawszych nabytków należą: fragment papierów Aleksandra Janty Poł-
czyńskiego, fragment korespondencji Wandy Janiny Tarnowskiej (dar Karola Tarnowskie-
go) i jej matki Wandy Pawlikowskiej, spuścizny rękopiśmienne po pracownikach Biblioteki 
– Stanisławie Bandurze i Adamie Kotuli, archiwum rodziny Barączów (43 jedn. rękopi-
śmienne), wspomnienia Józefa Dubiskiego, papiery Leona Kulczyńskiego, spuścizna literac
ka Marii i Juliusza Kędziorów, dzienniki Stanisława Mierzwy oraz kolejna partia papierów 
Aleksandra Birkenmajera. Do zbiorów weszły również drobne autografy: Władysława Or-
kana (list przekazany przez prof. Bolesława Farona z Krakowa), Stefana Żeromskiego i Jó-
zefa Ignacego Kraszewskiego (list przekazany przez Centrum Badań Bibliografii Polskiej). 
Ostatnim, lecz niewątpliwie najcenniejszym nabytkiem roku 2009 był zbiór rękopisów Ju-
liusza Słowackiego, w tym dwa jego autografy – fragmenty Króla Ducha i Beniowskiego 
oraz rysunek wykonany ręką poety. Zbiór ten stanowi uzupełnienie Archiwum domowego 
Pawlikowskich. W roku sprawozdawczym pozyskano także spuściznę mecenasa Juliusza 
Żuławskiego z Krakowa, materiały archiwalne z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polo-
nijnych, fragment papierów Piotra Krakowskiego oraz kolejną część papierów, uzupełniają-
cych Archiwum domowe Pawlikowskich.

Oddział Starych Druków powiększył swoją kolekcję o 43 dzieła w 91 wol. Do akce-
sji wpisano 74 jedn. bibliograficzne w 79 wol. Był to księgozbiór prof. Tadeusza Sulimir-
skiego, podarowany Bibliotece przez jego syna Witolda S. Sulimirskiego z Nowego Jorku 
(31 jedn.) oraz 12 druków księgozbioru Pusłowskich, które trafiły do Oddziału w wyniku 
porządkowania starych zasobów dubletowych BJ.

W roku sprawozdawczym zakończono także przejmowanie księgozbioru oo. Kamedu-
łów na Bielanach, liczącego 12 000 pozycji. Po przeprowadzeniu dezynfekcji w komorze 
fumigacyjnej zbiór umieszczono w magazynie w specjalnie wydzielonym miejscu.

Do Oddziału Zbiorów Muzycznych wpłynęło 191 jedn. muzykaliów z egzemplarza 
obowiązkowego, 66 jedn. z wymiany zagranicznej, 19 jedn. z darów oraz 1 jedn. ze stare-
go zasobu. Do bardzo wartościowych nabytków należą druki muzyczne, pozyskane głów-
nie drogą wymiany zagranicznej w postaci ekwiwalentów, które zamówiono u odbiorców 
zagranicznych za wykonane dla nich w BJ mikrofilmy, diapozytywy bądź skany czy też 
za udzielone im prawo do reprodukowania przechowywanych w BJ źródeł muzycznych. 



208

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują takie dzieła, jak: C.Ph. E. Bach: The Complete 
Works (3 wol. przesłane przez Lisę DeSiro z The Packard Humanities Institut, Cambridge, 
MA), Robert Schumann: Neue Ausgabe sämtlicher Werke (3 wol. przysłane przez wydaw-
nictwo Schott, Mainz), Felix Mendelssohn-Bartholdy (1 wol. przysłany przez wydawnictwo 
G.Henle Verlag, München), 1 wol. z wydawnictwa dzieł Luigi Cherubiniego, przysłany 
przez Helen Geyer, Weimar, F. MendelssohnBartholdy: Variationen für Klavier oraz Sie-
ben Charakterstücke op. 7 – przysłane przez Holgera M. Stüwe (Bärenreiter Verlag, Kas-
sel), F. MendelssohnBartholdy: Die schöne Melusine. Ouvertüre op. 32 – od Bianci Treun
heuser (również z Bärenreiter Verlag), F. MendelssohnBartholdy: Elias – przysłane przez 
Christopha Heimbuchera (Breitkopf & Härtel, Wiesbaden), Harmonice Musices Odhecaton 
A i A Ferrarese Chansonnier – przysłane przez Lewisa Lockwooda z Univ. of Michigan, 
Ann Arbor, MI) oraz O flos colende Musica per Santa Maria del Fiore ... – otrzymane od 
Lorenza Fabbriego, Firenze. 

Bardzo interesujące są także wydania faksymilowe, w których jako źródła wykorzystano 
materiały (autografy) przechowywane przez BJ: F. MendelssohnBartholdy: Ein Sommer-
nachtstraum. Ouvertüre op. 21 (przysłane przez Dianę Rothaug (Bärenreiter Verlag, Kassel) 
oraz kolejne tomy oper W.A. Mozarta: La Clemenza di Tito K. 621, a także Die Zauberflö-
te K. 620 (Staatsbibliothek, Berlin) i Don Giovanni K.527... (Bibliothèque Nationale de 
France, Paris). Dzieła te – pięknie wydane i oprawione – przesłało do zbiorów muzycznych 
BJ (w 2 egzemplarzach), WR Druck Medien, Salzburg. Wydanie ww. oper jest efektem 
realizacji zakończonego w 2009 roku projektu The Packard Humanities Institute „Mozart 
operas in facsimile” oraz współpracy i umowy zawartej między The Packard Humanities 
Institut, Los Altos, California a Biblioteką Jagiellońską. 

Spośród pozycji otrzymanych jako egzemplarz obowiązkowy warto wymienić m.in. fak-
symile autografów F. Chopina: Impromptu As-dur op. 29, Mazurki op. 24 oraz Allegro de con-
cert op. 46 – wydane i przesłane przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa. 

Z druków muzycznych pochodzących z darów na uwagę zasługuje Dwanaście pieśni na 
śpiew i fortepian op. 17 (zeszyt 1) Karola Szymanowskiego z dedykacją autora z 1909 roku, 
pochodzących z Archiwum Barączów (przekazane przez Andrzeja Jana Barącza). 

Fonoteka powiększyła się o 772 płyty i kasety, w tym 701 jedn. pochodzących z egzem-
plarza obowiązkowego, 2 jedn. z kupna, 52 z wymiany i 17 jedn. z darów. Wśród płyt kom-
paktowych, otrzymanych drogą wymiany warto wymienić: 12 płyt CD Classical Discovery 
(Die Geschichte der Klassischen Musik), stanowiących przegląd form i stylów muzycznych 
w wykonaniu najlepszych solistów i orkiestr niemieckich, 10 płyt CD zawierających utwory 
Berlioza, Meyerbeera i Liszta (wśród nich rzadkie i wartościowe pozycje, jak np. nagranie 
kantaty Chant des Chemins de fer Berlioza czy nagranie Proroka (Le Prophète) G. Meyer
beera, składające się z fragmentów pierwszych edycji tego dzieła, zrekonstruowane na pod-
stawie autografu kompozytora znajdującego się częściowo w BJ (partytura), a częściowo 
w Paryżu (głosy); rzadkością na rynku płytowym są także Lisztowskie Transkrypcje Pro-
roka, a Fumagalli-Transkrypcje są pierwszym w historii nagraniem tego utworu), płyta CD 
Cellokonzerte Josepha Haydna (nagranie: Mischa Maisky Chamber Orchestra of Europe), 
płyta CD The story of a castrato Carestini (wykonanie: Philippe Jaroussky), płyta CD The 
Imperial Composers of Charles V and Philip II (nagranie: Musica Reservata de Barcelo-
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na, dyr. Peter Phillips) oraz 6 płyt CD z pięknymi nagraniami dawnej muzyki kościelnej 
i świeckiej, wykonanymi przez zespół La Capella Reial de Catalunya, dyr. Jordi Savall. 
Zasób fonoteki powiększają również dary od instytucji i osób prywatnych, będące głównie 
płytami analogowymi z nagraniami muzyki klasycznej. Na uwagę zasługuje tu ofiarowa-
ny przez p. Piotra Hordyńskiego album 7 płyt gramofonowych (Columbia Records), pub-
likacja multimedialna Roman Palester, poświęcona znakomitemu, a zapomnianemu dziś 
kompozytorowi i publicyście, wydana z okazji 20. rocznicy jego śmierci i przesłana przez 
Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, oraz pierwsza 
w historii fonografii płyta z muzyką Witolda Friemanna (Visit portrait) oraz biografia kom-
pozytora, wydane i przesłane do BJ przez Konińskie Towarzystwo Muzyczne. Wśród płyt 
otrzymanych jako egzemplarz obowiązkowy przeważają z kolei kompakty z tzw. muzyką 
rozrywkową. Osobną grupę stanowią dodatki do różnych magazynów, czasopism i gazet. 
Najciekawsze i najbardziej wartościowe wśród CD otrzymanych z EO są nagrania muzyki 
klasycznej przesyłane przez firmę DUX (Warszawa), m.in.: 10 płyt z utworami Fryderyka 
Chopina Complete solo piano works in opus order (wyk. T. Shebanova), płyta z utworami 
Beethovena, Schumanna i Chopina w wykonaniu Kevina Kernera oraz Opera omnia Miko-
łaja Zieleńskiego Vol. 1 w nagraniu Capelli Cracoviensis (dyr. Stanisław Gałoński). 

Do zbioru dokumentów życia muzycznego wpłynęły 542 jedn., w tym 286 programów 
koncertowych, operowych i in., 236 afiszy i 20 zaproszeń koncertowych. Do księgozbioru 
podręcznego OZM wprowadzono 42 wol. nowych książek i czasopism.

Oddział Zbiorów Graficznych i Kartograficznych odnotował w księdze akcesyjnej 229 
nowych pozycji graficznych (w tym m.in. 182 fotografie, 23 pocztówki, 7 rysunków i 3 ry-
ciny) oraz 446 dzieł kartograficznych w 852 wol. (pochodzących w przeważającej części 
z egzemplarza obowiązkowego – 383 dzieła w 776 wol. i darów – 60 dzieł w 67 wol.). 
Niezwykle interesującymi przybytkami z grafiki (z punktu widzenia historii najnowszej) 
były fotografie Wojskowej Agencji Filmowej oraz fotografie z archiwum rodziny Barączów 
(Lwów i Worochta), rysunki Antoniego Uniechowskiego ofiarowane przez pp. Kędziczów 
i prace Józefa Halaka (1 rysunek i 3 grafiki). Cenny i interesujący nabytek kartograficzny 
stanowi z kolei dar przekazany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego KrakówŚródmieś
cie, jakim jest XVIwieczna mapa, zatrzymana przy próbie nielegalnego wywozu przez 
granicę Polski na lotnisku w Balicach – Mediolanensis Ducatus autorstwa Johannesa Geor
giusa Septali, zidentyfikowana wcześniej przez pracowników Oddziału. W ramach egzem-
plarza obowiązkowego uzupełniono mapy wieloarkuszowe: mapę hydrograficzną (w skali 
1:50 000) i sozologiczną (w skali 1:50 000) oraz otrzymano arkusze nowego wydania mapy 
topograficznej (1:10 000) w standardzie Topograficznej Bazy Danych. Dzięki uprzejmości 
p. Andrzeja Lazura z Warszawy udało się zakupić 3 interesujące atlasy: politycznoadmi-
nistracyjny Ukrainy, narodowy Chin oraz świata. Niestety, z przyczyn finansowych, nie 
udało się zrealizować zakupu, na którym nam najbardziej zależało, tj. Koeman’s Atlantes 
Neerlandici (nowe, poprawione i uzupełnione o treść graficzną wydanie, niezbędne do pra-
cy w Oddziale).

Zbiory Oddziału Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego powiększy-
ły się o 39 372 pozycje, z czego skatalogowano 32 700 jedn. Wzorem lat poprzednich wśród 
nabytków Oddziału największą grupę stanowiły wydawnictwa informacyjnokulturalne 
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(15 253 jedn.) oraz wydawnictwa technicznohandlowe (10 726 jedn.). 272 jedn. doku-
mentów życia społecznego przekazano do Oddziału Zbiorów Muzycznych. Z sekcji darów 
OGR wpłynęło do Oddziału 225 jedn. Do zbiorów włączono także 620 jedn. otrzymanych 
od osób prywatnych i pracowników BJ, z których najciekawsze pochodziły od p. B. Bułat 
(kalendarze, informatory, druki ulotne dotyczące Krakowa) – 359 jedn., p. A. Kozłowskiej 
– 46 jedn. oraz z sekretariatu BJ (zaproszenia do muzeów, galerii i uroczystości w szkołach 
wyższych) – 215 jedn. Z kolei Oddział Dokumentów Życia Społecznego w formie daru 
przekazał w tym roku 1024 dubletów polskich norm (PN) i patentów Bibliotece Głównej 
AGH w Krakowie. Od czerwca 2009 normy przychodzą do Oddziału w postaci pdf z za-
strzeżeniem udostępniania na jednym komputerze w BJ. Nadal prowadzone są prace nad 
ustaleniami związanymi ze sposobem podpinania zasobu, dlatego normy są gromadzone na 
serwerze BJ, ale nieudostępniane czytelnikom. 

Zestawienie stanu zbiorów opracowanych i wpisanych do inwentarzy

Przyrost
w roku 2009

Stan
na 31 grudnia 2009

A. Zbiory ogólne (wol.)

druki zwarte nowe
wydawnictwa ciągłe

59 851
25 151

2 227 043
830 997

Razem 85 002 3 058 040

B. Zbiory specjalne (jedn.)

rękopisy 426 31 879

stare druki 11 106 022

zbiory graficzne 3 367 56 896

zbiory kartograficzne 423 49 669

zbiory muzyczne 100 38 516

dokumenty życia społecznego 23 441 763 865

mikroformy (mikrofilmy, mikrofisze, 
fotokopie, kserokopie) 354 131 915

dokumenty elektroniczne 1 884 8 295

materiały audiowizualne 2 531 15 411

inne 15 659 409 076

Razem 48 196 1 611 544

Ogólny stan zbiorów A+B 133 198 4 669 584
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CZYTELNICTWO I INFORMACJA NAUKOWA

W porównaniu do roku 2008 liczba czytelników zarejestrowanych w bazie BJ wzrosła 
o około 500 osób – odnotowano 29 280 aktywnych czytelników. 

Udostępnianie zbiorów w gmachu Biblioteki odbywało się w 9 czytelniach (5 w nowym 
i 4 w starym gmachu) o 430 miejscach. Odwiedziło je 77 391 osób, którym udostępnio-
no 264 814 wol. Do dyspozycji czytelników przeznaczone były 42 komputery, za pośred-
nictwem których zamawiano pozycje z Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, 
Katalogu Podstawowego druków wydanych do 1949 roku i katalogów kartkowych oraz 
korzystano z baz danych. Na zewnątrz wypożyczono 335 384 wol. i jedn.

Udostępnianie zbiorów czytelnikom indywidualnym w systemie bibliotecznym UJ 
w roku 2009 przedstawia poniższa tabelka. 

Liczba czytelników 
zapisanych

Udostępniono  
na miejscu

Udostępniono  
na zewnątrz

Biblioteka Jagiellońska 29 280 264 814* 335 384

Biblioteki instytutowe UJ** 29 941 856 488 548 449

Biblioteka Medyczna
i biblioteki zakładowe CM UJ 5 916 61 490 36 212

Razem 65 137 1 182 792 920 045

** Według liczby wypełnionych rewersów
** Według sprawozdań bibliotek instytutowych

Ze wszystkich komputerów sieci Uniwersytetu oraz z komputerów domowych czy-
telnicy mieli dostęp do 44 baz danych, prenumerowanych w dostępie online. Oprócz 
tego w Bibliotece Jagiellońskiej można było korzystać z dalszych 7 baz udostępnianych 
stacjonarnie. W roku 2009 udostępniono łącznie 51 baz, w tym: 26 pełnotekstowych 
(Academic Search Complete, ACS Journals, Archive of Celtic-Latin Database, Aris-
toteles Latinus Database, Business Source Complete, Database of Latin Dictionaries, 
Emerald Management Xtra, Health Source – Consumer Edition, Health Source – Nurs-
ing/Academic Edition, In Principio, JSTOR – The Arts and Sciences, Collection, II, III, 
Leksyka – Słownik internetowy (zapewniona przez twórców bezpłatnie), Lex Polonica 
Maxima (otrzymywana w ramach egzemplarza obowiązkowego), Lex – System Infor-
macji Prawnej, Library of Latin Texts, Masterfile Premier, Monumenta Germaniae His-
torica, Newspaper Source, Papal letters, Patrologia Latina, Regional Business News, 
RSC Journals, Rzeczpospolita – Archiwum, Science Direct, Springer Link, Westlaw In-
ternational), 21 baz bibliograficznoabstraktowych (Agricola, Arts & Humanities Cita-
tion Index, Bibliographie de Civilisation Mèdièvale, Chemical Abstracts Plus, ERIC, 
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Francis, Francis. Psychologie et Sciences e de l’Information, GreenFILE, Historical Ab-
stracts, Historische Bibliographie (1990–1997), Humanities Abstracts (1984 do 2005), 
INSPEC, International Medieval Bibliography, Library, Information Science and Tech-
nology Abstracts (LISTA), Medline, MLA International Bibliography, MLA Directory of 
Periodicals, RILM Abstracts of Music Literature, Science Citation Index – Expanded, 
Scopus, Social Sciences Citation Index with Abstracts), 2 bazy faktograficzne (Europa 
Sacra i International Directory of Medievalists) oraz 2 bazy bibliometryczne (Essential 
Science Indicators i Journal Citation Reports). Informacja na ten temat jest na bieżąco 
aktualizowana na stronie domowej BJ. W ramach baz pełnotekstowych zapewniono do-
stęp do 28 186 czasopism elektronicznych.

Ponadto w 2009 roku udostępnionych zostało 71 baz testowych online, dotyczących nie-
mal wszystkich dziedzin wiedzy. O nowo zakupionych i testowanych bazach informowano 
na bieżąco kilkuset pracowników Uniwersytetu. W kwietniu próbowano zachęcić biblioteki 
instytutów i wydziałów UJ bazą „ibuk”, podającą pełne teksty 761 tytułów polskich książek. 
Niestety, poza nielicznymi wyjątkami ogromna większość bibliotekarzy nie odpowiedziała 
na mail z zapytaniem o ewentualną przydatność bazy dla danej jednostki.

W 2009 roku pracownicy BJ opracowali 788 kwerend (w tym 672 krajowe i 116 zagra-
nicznych) oraz udzielili łącznie 18 027 informacji bibliograficznych i rzeczowych. 

WYSTAWY

W minionym roku w Bibliotece odbyło się 16 wystaw tematycznych, pięciu z nich to-
warzyszyły katalogi drukowane, trzem – druki ulotne. W ujęciu chronologicznym przedsta-
wiają się one następująco:

6–16 stycznia 2009 roku – Stanisław Pigoń. Warsztat edytora i historyka literatury – Or-
ganizatorzy: Biblioteka Jagiellońska; kurator, scenariusz i realizacja wystawy: Ewa Malic
ka; prace pomocnicze: Małgorzata Janik; konsultacje: Danuta Bronowicz; prace konserwa-
torskie: Anna Rychter.

Wystawa stanowiła kontynuację ekspozycji prezentowanej w dniach 17–18 grudnia 
2008 roku, zorganizowanej z okazji konferencji naukowej Stanisław Pigoń. W 40. rocznicę 
śmierci Uczonego.

23–30 stycznia 2009 roku – Wystawa wystaw z lat 1982–2008 w Bibliotece Jagiel-
lońskiej – Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska; kurator oraz scenariusz wystawy: 
Danuta Bromowicz; realizacja: Danuta Bromowicz, Małgorzata Janik, Joanna Rości-
szewska; prace pomocnicze: Wanda Cyganek, Tadeusz Duda, Mirosław Kubic, Joanna 
Rościszewska.

Wystawa prezentowała 26 lat działalności wystawienniczej Danuty Bromowicz, organi-
zatorki wystaw w Bibliotece Jagiellońskiej.

3–14 lutego 2009 roku – Projekty scenariuszy wystaw – Organizatorzy: Biblioteka Ja-
giellońska; scenariusz i realizacja: Danuta Bromowicz.
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Prace semestralne studentów Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ 
w roku akad. 2008/2009, wykonane w ramach przedmiotu „Biblioteka i użytkownicy w oto-
czeniu społecznym – Wystawiennictwo”.

18 lutego–18 marca 2009 roku – Architektura zabytkowa w malarstwie Zbigniewa Szcze-
panka oraz Zygmunta Vogla, Napoleona Ordy i Macieja Stęczyńskiego – Organizatorzy: 
Biblioteka Jagiellońska; kurator: Anna Graff, scenariusz: Oddział Zbiorów Graficznych 
i Kartograficznych BJ; realizacja: Oddział Zbiorów Graficznych i Kartograficznych BJ, 
Małgorzata Janik; prace konserwatorskie: Joanna Rościszewska, Anna Rychter, Aleksandra 
SzallaKleemann; prace reprograficzne: Tadeusz Duda; projekt zaproszenia, plakatu i kata-
logu: Małgorzata Janik.

Wystawę zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków. Towarzy-
szył jej katalog: Architektura zabytkowa w malarstwie Zbigniewa Szczepanka oraz Zygmun-
ta Vogla, Napoleona Ordy i Macieja Stęczyńskiego, oprac. Beata Górecka, Sylwia Pisarska, 
Kraków 2009.

19–20 marca 2009 roku – Neopogaństwo w Polsce – Organizatorzy: Biblioteka Jagiel-
lońska, Stowarzyszenie Doktorantów oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Mię-
dzynarodowych UJ; kurator, scenariusz: Scott Simpson; realizacja: Agnieszka Gajda, Mał-
gorzata Janik, Scott Simpson.

Wystawa odbywała się równocześnie z konferencją o tym samym tytule, zorganizowaną 
przez Stowarzyszenie Doktorantów oraz Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Między-
narodowych UJ. Towarzyszył jej druk ulotny: Neopogaństwo w Polsce, s. [2].

28 marca–10 kwietnia 2009 roku – Beethoven: Natura i kultura – Organizatorzy: Stowa-
rzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, Uniwersytet Jagielloński – Biblioteka Jagiellońska; 
kurator, scenariusz i realizacja: Sylwia Heinrich; opisy grafik: Beata Górecka; opisy mapy: 
Paweł Barcik; tłumaczenie tekstów na j. niem.: Halina Stachowska; tłumaczenie tekstów na 
j. ang.: Jan Rybicki; oprawa plastyczna: Lech Dziewulski; fotografie i skany muzykaliów 
oraz obiektów pochodzących ze zbiorów graficznych Biblioteki Jagiellońskiej: Tadeusz 
Duda; prace restauratorskie i konserwatorskie obiektów: Joanna Rościszewska, Anna Rych-
ter, Aleksandra SzallaKleemann. 

Była to wystawa manuskryptów, druków muzycznych oraz grafik towarzysząca 
XIII Wielkanocnemu Festiwalowi Ludwiga van Beethovena odbywającemu się w dniach 
29 marca–10 kwietnia 2009 roku w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku. Towa-
rzyszył jej katalog: Sylwia Heinrich, Beethoven: Natura i Kultura. Wystawa manuskryptów, 
Kraków 2009.

21–28 kwietnia 2009 roku – Droga ku wolności – Organizatorzy: Kancelaria Sejmu Repub-
liki Litewskiej, Muzeum Ofiar Ludobójstwa Litewskiego Ośrodka Badań nad Ludobójstwem 
i Ruchem Oporu, Litewskie Muzeum Narodowe i Ambasada Republiki Litewskiej w Polsce; 
realizacja: Juris Giedrys (Ambasada Republiki Litewskiej), Małgorzata Janik, Piotr Tyka.

Wystawa prezentowała dążenia niepodległościowe obywateli Litwy i przebieg ich walk 
o niepodległość. Wystawie towarzyszyły druki ulotne: Wystawa „Droga ku wolności” oraz 
The Road to Freedom (Kelias i Laisve). 

22 kwietnia–29 maja 2009 roku – 75-lecie urodzin Tadeusza Z. Bednarskiego – Organi-
zatorzy: Biblioteka Jagiellońska; realizacja: Małgorzata Janik.
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15–30 maja 2009 roku – Z dziejów najstarszego wydziału Wszechnicy Jagiellońskiej 
– Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego; kurator: Marcin Kwiecień; scenariusz i realizacja: Małgorzata Janik, 
Marcin Kwiecień; oprawa plastyczna: Lech Dziewulski; prace reprograficzne: Walde-
mar Czaja, Tadeusz Duda, Szymon Kotarski; prace konserwatorskie: Sekcja Konserwa-
cji BJ.

Wystawie towarzyszył katalog: Z dziejów najstarszego wydziału Wszechnicy Jagielloń-
skiej, oprac. Małgorzata Janik, Marcin Kwiecień, Kraków 2009, [45 s.].

4–6 czerwca 2009 roku – 10 lat programu translatorskiego © Poland – organizatorzy: 
Instytut Książki, Biblioteka Jagiellońska; kurator: Joanna Czudec; realizacja: Joanna Czu-
dec, Katarzyna Humeniuk, Małgorzata Janik, Ewa Wojciechowska.

Wystawa zorganizowana została z okazji Międzynarodowego Kongresu Tłumaczy Pol-
skich, odbywającego się w dniach 4–7 czerwca 2009 roku. Zaprezentowano na niej książki 
tłumaczone na język polski przez tłumaczy z całego świata.

15 czerwca–17 lipca 2009 roku – Moda męska w XIX i na początku XX wieku – Or-
ganizatorzy: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteka Jagiellońska; kurator: 
Lilianna Nalewajska (BUW); realizacja: Małgorzata Janik; prace konserwatorskie: Sekcja 
Konserwacji BJ; prace pomocnicze: Sekcja Obsługi Oddziału Organizacji BJ.

14–19 września 2009 roku – Bitwa o Arnhem – scenariusz wystawy: Maciej Antecki, 
Małgorzata Kusak; realizacja: Maciej Antecki, Małgorzata Kusak, Maria Vetulani; prace 
reprograficzne: Waldemar Czaja, Tadeusz Duda; wykonanie schematów: Paweł Markowski; 
tłumaczenia: Marek Vetulani, Tomasz Vetulani; prace pomocnicze: Grzegorz Grzyb, Wła-
dysław Macałka, Jan Madej, Andrzej Moskal, Bogdan Sławiński, Michał Skórka.

Wystawa była ekspozycją planszową, zorganizowaną z okazji 65. rocznicy operacji 
Market Garden.

21 września–10 października 2009 roku – LETTRA – Kraków 2009 – znak i litera – Or-
ganizatorzy: Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki, Biblioteka Jagiellońska; 
kurator: Teresa Frodyma; aranżacja wystawy: Jan Baran; realizacja: Nikodem Frodyma, 
Teresa Frodyma, Małgorzata Kusak, Artur Lichtenberg; projekt zaproszenia i katalogu: Te-
resa Frodyma.

Wystawa będąca ekspozycją grafik i książek artystycznych kilkudziesięciu artystów, dla 
których inspiracją w pracy twórczej jest litera bądź znak, stanowiła część programu Mię-
dzynarodowego Triennale Grafiki 2009. Towarzyszył jej katalog: Lettra – Kraków 2009. 
Znak i litera = Sign and Letter, Kraków 2009.

15–31 października 2009 roku – Wyszliśmy z NZS. Działalność kulturalna NZS w latach 
osiemdziesiątych – Organizatorzy: Stowarzyszenie NZS 1980, Instytut Pamięci Narodowej, 
Biblioteka Jagiellońska – Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, 
portal Netbird; kuratorzy: Adam Roliński, Adam Kalita; oprawa plastyczna: Lech Dziewul-
ski; prace reprograficzne: Tadeusz Duda.

Wystawie towarzyszyła sesja popularnonaukowa Literatura niezależna w PRL.
6–20 listopada 2009 roku – Nie zapomnijcie naszej śmierci, nie dajcie jej zmarnować. 

Sonderaktion Krakau w kulturze pamięci Uniwersytetu Jagiellońskiego – Organizatorzy: 
Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rze-
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wuskiego w Krakowie, Małe Wydawnictwo, Firma Piksel; kurator i scenariusz: Franciszek 
Wasyl; oprawa plastyczna: Kamila Pizza; multimedia: Bogusław Sławiński.

Wystawa zorganizowana została w 70. rocznicę Sonderaktion Krakau.
26 listopada–18 grudnia 2009 roku – Juliusz Słowacki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej 

– Organizatorzy: Biblioteka Jagiellońska; kuratorzy: Małgorzata Kusak, Ewa Malicka; sce-
nariusz i realizacja: Katarzyna Furdyna, Małgorzata Kusak, Ewa Malicka; prace konserwa-
torskie: Marek Ciesielczyk, Piotr Małek, Anna Rychter, Aleksandra SzallaKleemann; prace 
reprograficzne: Waldemar Czaja, Tadeusz Duda, Szymon Kotarski, Elżbieta Augustak.

Wystawa zorganizowana została z okazji 160. rocznicy śmierci i 200. rocznicy urodzin 
poety. Towarzyszył jej katalog: Juliusz Słowacki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, oprac. 
Małgorzata Kusak, Ewa Malicka, Kraków 2009.

W Bibliotece zorganizowano ponadto 21 „Wystaw Nowości”, na których eksponowano 
1203 wol. nowych nabytków BJ (w tym 980 polskich i 223 zagraniczne).

PRACE NAUKOWE I WYDAWNICZE

W 2009 roku ukazało się drukiem 207 różnorodnych publikacji naukowych pracowników 
Biblioteki (w tym 1 monografia, 25 prac oryginalnych i 29 przeglądowych). Wydano rocznik 
LVIII „Biuletynu Biblioteki Jagiellońskiej” za rok 2008 pod red. Andrzeja Obrębskiego. 

W ramach projektu badawczego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracownicy 
Oddziału Rękopisów kontynuowali prace nad Katalogiem łacińskich rękopisów średniowiecz-
nych BJ (t. 10) oraz indeksem do Inwentarza rękopisów BJ nr 1 000 – 11 000. Rozpoczęto 
też prace nad Inwentarzem rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 11 435 – 11 850. Archiwum 
Domowe Pawlikowskich, cz. 2 oraz Katalogiem zbioru dokumentów pergaminowych BJ.

Ważniejsze prace indywidualne pracowników Biblioteki:
Bielawska K., przy współpr. B. Kurek, Bibliografia prac Władysława Andrzeja Serczy-

ka, [w:] „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LVIII, 2008, s. 7–133.
Bułat B., Biblioteka Jagiellońska dla początkujących: poradnik (dostępne w Internecie 

na platformie zdalnego nauczania UJ Pegaz).
Bułat B., Współpraca Biblioteki Jagiellońskiej ze środowiskiem naukowym i studentami 

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, [w:] „Biblioteki w procesie dydaktycznym i ba-
daniach naukowych: III Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź, 25–27 czerwca 
2008 roku : materiały konferencyjne”, Łódź 2008 [druk 2009], s. 335–351 (dostępne także 
w Internecie pod adresem: http://ebipol.p. lodz.pl/libra/docmetadata?id=3070).

Cieślar A., Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w 2007 roku. Sprawozdanie, [w:] „Biu-
letyn Biblioteki Jagiellońskiej” LVIII, 2008, s. 343–373.

DudekKuczyńska A., Polskie pieśni patriotyczne z lat 1768–1864 w zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej, [w:] „Europejska kultura muzyczna w polskich bibliotekach i archiwach”, 
Kraków 2009, s. 201–220.
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Frankowicz K., Krzysztof Lubera (1945–2008), [w:] „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 
LVIII, 2008, s. 388–389.

Frankowicz K., Ryszard Zacharski (1944–2008), [w:] „Biuletyn Biblioteki Jagielloń-
skiej” LVIII, 2008, s. 397–398.

Grudzień S., Działalność akademicka Henryka Batowskiego we Lwowie (1925–1927), 
[w:] „Historia i polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzyna-
rodowym”, nr 1 (8), Toruń 2009, s. 133–150.

Grygiel J., Unia horodelska – 1413, [w:] „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LVIII, 
2008, s. 277–282.

Heinrich S., Krzos M., Agnieszka Maria Mietelska-Ciepierska (1939–2008), [w:] „Biu-
letyn Biblioteki Jagiellońskiej” LVIII, 2008, s. 392–393.

Jutrznia J., Karol Estreicher w krakowskiej prasie, [w:] „Karol Estreicher (1827–1908) 
bibliograf, bibliotekarz, historyk teatru: Sesja Jubileuszowa w 100. rocznicę śmierci Karola 
Estreichera”, Warszawa 2009, s. 89–100.

Klatka U., Archiwum Wiktora Weintrauba w Bibliotece Jagiellońskiej [w:] „Biuletyn 
Biblioteki Jagiellońskiej” LVIII, 2008, s. 137–143.

Knapik A. [i in.], In search for active non-precious metal catalyst for VOC combustion: 
Evaluation of plasma deposited Co and Co/Cu oxide catalysts on metallic structured carriers 
(Tlenkowe katalizatory Co/Cu na nośnikach strukturalnych naniesione metodą niskotempera-
turowej plazmy w dopalaniu LZO), [w:] „Catalysis Today” 2009, vol. 147, s. S94–S98.

Knapik A. [i in.], Zastosowanie strukturalnych katalizatorów opartych na tlenku kobaltu 
jako alternatywa dla monolitów ceramicznych promowanych metalami szlachetnymi, [w:] 
Materiały krakowskiej konferencji młodych uczonych 2009, Kraków 2009, s. 333–341.

Kusak M., Malicka E., Juliusz Słowacki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog 
wystawy, Kraków 2009.

Malicka E., Juliusz Słowacki w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, [w:] „Alma Mater”, 
nr 120–121, grudzień 2009–styczeń 2010, s. 56–58.

Malicka E., Rękopiśmienna spuścizna po Profesorze Stanisławie Pigoniu – archiwum 
żywe i otwarte, [w:] „Profesor z Komborni”, Kraków 2009, s. 45–54.

Malik T., Halina Markowska (1922–2007), [w:] „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 
LVIII, 2008, s. 390–391.

Mydel M., Wielkie i małe sprawy Kazimierza Piekarskiego wyczytane z listów do Alek-
sandra Birkenmajera, [w:] „Roczniki Biblioteczne”, R. 53 (2009), s. 63–80.

Nowak L., Zapiski Macieja z Łabiszyna w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej 1456. Edy-
cja wybranych fragmentów, [w:] „Acta Mediaevalia” XXII, 2009, s. 487–502.

Partyka A., Bolesław Gomółka (1931–2008), [w:] „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 
LVIII, 2008, s. 385–387.

Patkaniowska D., Informacja rzeczowa o książkach w Bibliotece Jagiellońskiej (ze 
szczególnym uwzględnieniem dziedziny filologii), [w:] Przestrzeń informacyjna książki, 
red. J. Konieczna, S. KurekKokocińska, H. Tadeusiewicz, Łódź 2009, s. 401–413.

Patkaniowska D., Katalogi rzeczowe w Bibliotece Jagiellońskiej i informacja rzeczo-
wa o książkach z dziedziny filologii, [w:] „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” LVIII, 2008, 
s. 185–215.
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Pietrzyk Z., Księga egzaminów do święceń w diecezji gnieźnieńskiej z lat 1563–1603, [w:] 
Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia, pod red. A. Obrębskiego, t. 16, Kraków 2009.

Pietrzyk Z., Jan Pirożyński – Mein Direktor, Professor und Kollege, [w:] Die Reiche 
Mitteleuropas in der Neuzeit. Integration und Herrschaft. Liber memorialis Jan Pirożyński, 
hrsg. A. Perłakowski, R. Bartczak, A. Schindling, Kraków 2009, s. 25–29.

Pietrzyk Z., Nasz patron – Mikołaj Kopernik, wielki astronom i ekonomista, [w:] Księga 
Wspomnień IV Zjazdu Absolwentów „Ekonomika” w roku Jubileuszu 85-lecia Szkoły, Os-
trowiec Świętokrzyski 2009, s. 29–35.

Pietrzyk Z., Rękopisy prawnicze w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, [w:] „Z dzie-
jów najstarszego wydziału Wszechnicy Jagiellońskiej. Katalog wystawy”, Kraków 2009, 
s. 7–12.

Pietrzyk Z., Biedrzycka A., Suliga Florian, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 46, 2009, 
s. 72–74.

Pietrzyk Z., Barcik M., Swinarski Tomasz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 46, 2009, 
s. 149–151.

Pietrzyk Z., Obrazy Galicji, [w:] Galicja. Album widoków, Proszówki–Kraków 2009, 
s. 19–21.

Pietrzyk Z., Uniwersytet Jagielloński w okresie okupacji niemieckiej, [w:] „Znad Ka-
miennej”, III, 2009, s. 83–96.

Pietrzyk Z., Jan Długosz. Banderia Prutenorum [wstęp i red.], Proszówki–Kraków 2009.
Pietrzyk Z., Skarby Biblioteki Jagiellońskiej [wstęp i red.], Proszówki–Kraków 2009.
Pietrzyk Z., Johannes Sturms Studenten aus der polnisch-litauischen Republik, [w:] Jo-

hannes Sturm (1507–1589), hrsg. M. Arnold, Tübingen 2009, s. 293–302.
Pietrzyk Z., Anioł dwóch skrzydeł w Bibliotece Jagiellońskiej, [w:] „Alma Mater” 

2009/2010, nr 120–121, s. 150.
Pietrzyk Z., Szorstka przyjaźń. Korespondencja Stanisława Kota i Stanisława Pigonia, 

[w:] Profesor z Komborni, pod red. F. Fiołka, Kraków 2009, s. 74–80.
Pietrzyk Z., Wacław Urban (1930–2009), [w:] „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 

2009, s. 391–394.
Pietrzyk Z., Jan Pirożyński (7 III 1936–8 X 2004), [w:] Kronika Uniwersytetu Jagielloń-

skiego za rok akademicki 2004/2005, Kraków 2009, s. 253–258.
Pypłacz J., Los elementos comicos en la Orestia de Esquilo, [w:] „Cuadernos de filologia 

clasica”, 19, Madrid 2009, s. 103–114.
Pypłacz J., Gotyckie elementy w tragediach Seneki, [w:] „Symbolae Philologorum Po-

snaniensium”, 18, Poznań 2009, s. 274–285.
SzallaKleemann A., Szklanny K., Konserwacja zbiorów bibliotecznych w ramach pro-

jektów z własnym finansowaniem. Doświadczenia Biblioteki Jagiellońskiej, [w:] „Notes 
Konserwatorski”, nr 13, Warszawa 2009, s. 39–50.

Świeboda W., Kolofon „plenus amoris” w rękopisie Piotra z Dzwonowa, [w:] „Biuletyn 
Biblioteki Jagiellońskiej” LVIII, 2008, s. 271–276.

Tytko M.M., Animacja kultury metodą skautingu w Ruchu Światło – Życie ks. Francisz-
ka Karola Blachnickiego, [w:] Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską, red. A. Pet-
kowicz, Lublin 2009, s. 285–303.
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Tytko M.M., Artysta a wychowawca w koncepcji Stefana Szumana, [w:] Intersubiek-
tywność sztuki w recepcji i tworzeniu. Diagnoza, edukacja, wsparcie rozwoju, praca zbioro-
wa pod red. K. Krasoń, B. MazepyDomagały i A. Wąsińskiego, BielskoBiała–Katowice 
2009, s. 304–309.

Tytko M.M., Istota kultury uniwersytetu, [w:] Kultura organizacyjna szkoły, red. E. Au-
gustyniak, Kraków 2009, s. 33–40.

Tytko M.M., Stefana Szumana koncepcja edukacji artystycznej a rzeczywistość mediów: 
film, [w:] Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna, red. R. Wawrowska, B. Suchac
ka, Kraków 2009, s. 51–61.

Tytko M.M., Stefana Szumana koncepcja wychowania estetycznego wobec liberalizmu 
kulturowego (u źródeł), [w:] Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego. Peda-
gogiczne rozważania i doświadczenia, red. M. ZalewskaPawlak, Łódź 2009, s. 79–89.

Tytko M.M., Teoria wartości czy teoria dóbr w szkole? Realizm metafizyczny czy fe-
nomenologia realistyczna w pedagogice? Zagadnienia aksjologii edukacyjnej i edukacji 
aksjologicznej, [w:] Szkoła w świetle wiedzy potocznej. Wybrane aspekty teorii i praktyki, 
red. nauk. E. Kobylecka, A. FamułaJurczak, Poznań 2009, s. 23–34.

Tytko M.M., Wprowadzenie (II), [w:] Gdy czarny kot przebiegnie drogę, red. E. Przebie-
racz, Tarnowskie Góry 2009, s. 7.

Tytko M.M., Adam Cieślak (1955–2008), [w:] „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 
LVIII, 2008, s. 381–384.

Tytko M.M., Archiwum Akademii Medycznej w Krakowie (1950–1993), [w:] „Biuletyn 
Biblioteki Jagiellońskiej” LVIII, 2008, s. 307–320.

Tytko M.M., Baza danych o studentach Uniwersytetu Jagiellońskiego 1850–1918, [w:] 
„Zagadnienia Informacji Naukowej” 2009, nr 1 (93), s. 48–52.

Tytko M.M., Bogusława Żurakowskiego metodologia aksjologii pedagogicznej i jej ge-
neza, [w:] „Dydaktyka Literatury”, R. 29 (2009), s. 233–243.

Tytko M.M., Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae. Zmiany tożsamości naro-
dowościowej studentów UJ w latach 1850–1918, [w:] „Kultura i Edukacja. Kwartalnik” 
2009, nr 2 (71), s. 88–97.

Tytko M.M., Do pytannja pro istoriju ordenu studitiv, [w:] „Naukovyj Visnyk Volyn-
skogo Nacionalnogo Universitetu imeni Lesi Ukrainki. Istoriczni Nauki”, vol. 13: 2009, 
s. 132–140.

Tytko M.M., Dorobek twórczy Adama Cieślaka (1955–2008), [w:] „Krakowski Rocznik 
Archiwalny”, R. 15: 2009, s. 209–217.

Tytko M.M., Kultura w ujęciu Franciszka Karola Blachnickiego, [w:] „Kultura i Eduka-
cja. Kwartalnik” 2009, nr 4 (73), s. 127–134.

Tytko M.M., Mgr Adam Cieślak (1955–2008), [w:] „Archiwistyka Polski. Kwartalnik”, 
R. 13 (2008), nr 4 (52), s. 106–108.

Tytko M.M., Pedagodzy kultury: Stefan Szuman, Irena Wojnar, Marice Debesse – rela-
cje w świetle zachowanych listów i wspomnień, [w:] „Kultura i Edukacja. Kwartalnik” 2008, 
nr 4 (68), s. 112–122.

Tytko M.M., Slovné hodnotenie v katolickich školách pijaristov v Krakove, The Descrip-
tive (Verbal) Evaluation in Catholic Piarist Schools in Cracow, Ocenianie słowne w katolic-
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kich szkołach pijarskich w Krakowie, [w:] Problematyka slovného hodnotenia v súčasnej 
škole. Zbornik prispevkov Katedry pedagogiky s konferencje s medzinárodnou účast’ou, 
Ružomberok 2009, s. 196–201.

Tytko M.M., Studia teologiczne Franciszka Karola Blachnickiego w Uniwersytecie Ja-
giellońskim 1945–1950 oraz początki koncepcji świętości jego teologii moralnej i pasto-
ralnej, [w:] „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. Organ Instytutu Archiwów, Bibliotek 
i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Półrocznik” 
2009, t. 91, s. 343–354.

KONTAKTY NAUKOWE Z BIBLIOTEKAMI I INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

Wzorem lat poprzednich Biblioteka Jagiellońska utrzymywała ścisłe kontakty naukowe 
z wieloma bibliotekami i instytucjami krajowymi. 

Oddział Informacji Naukowej i Katalogów kontynuował współpracę z Instytutem Bi-
bliograficznym Biblioteki Narodowej, który zwracał się do BJ z prośbą o pomoc przy uzu-
pełnianiu danych bibliograficznych dla opracowywanych kolejno tomów Bibliografii pol-
skiej 1901–1939. 

Pracownicy Oddziału Opracowania Przedmiotowego Zbiorów Nowych (dr Danuta 
Patkaniowska oraz mgr Anna Pawica) w dalszym ciągu aktywnie uczestniczyli w pracach 
Zespołu Konsultacyjnego języka haseł przedmiotowych KABA przy Centrum NUKat 
w Warszawie. Podczas spotkań tegoż zespołu omawiano problemy opracowania przedmio-
towego zbiorów w jhp KABA oraz zagadnienia poświęcone opracowaniu przedmiotowemu 
zbiorów specjalnych. W ramach współpracy z Zespołem D. Patkaniowska napisała m.in. 
kilkustronicową opinię na temat szczegółowych zasad stosowania tematów formalnych 
w odniesieniu do literatury. 

Wielu pracowników Biblioteki czynnie uczestniczyło w pracach komisji o charakterze 
ogólnopolskim. Mgr Monika Mydel kolejny już rok była członkiem Komitetu Technicz-
nego nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji, dyrektor Krystyna Sanetra – członkiem Rady 
Dyrektorów Porozumienia o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS, 
Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej Formaty i kartoteki oraz Rady Redakcyjnej 
„Przeglądu Bibliotecznego”. Mgr Katarzyna Sokołowska uczestniczyła w pracach Zespo-
łu Koordynacyjnego Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS. W ramach „Projektu 
NUKat – Autostrada Informacji Cyfrowej” (stanowiącego zadanie realizowane w obrębie 
„Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”; oś priorytetowa „Infrastruktura sfe-
ry B+R”; działanie 2.3 „Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej 
nauki”) p. Sokołowska wraz z mgr Małgorzatą WielekKonopką były odpowiedzialne za 
scalanie Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pra-
cownicy Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów (mgr Ewa Amghar, mgr Małgo-
rzata Pyra i mgr Bożena PilchOżóg) brały udział w pracach Działu Katalogów Central-
nych i Dokumentów Elektronicznych Centralnego Katalogu Czasopism, zajmując się m.in. 
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aktualizacją „Centralnego Katalogu Zagranicznych Wydawnictw Ciągłych w Bibliotekach 
Polskich” za lata 2007–2008. Mgr Aleksandra SzallaKleemann była członkiem Zarządu 
Komisji Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych przy Zarządzie Głównym Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 

Dr Jerzy Grygiel był w dalszym ciągu członkiem Komisji do dziejów Czech i stosun-
ków polskoczeskich Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji środkowoeuropejskiej Polskiej 
Akademii Umiejętności.

Bibliotekarze UJ współkatalogujący w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek 
UJ uczestniczyli jednocześnie we współkatalogowaniu w narodowym katalogu centralnym 
NUKat, w którego współtworzeniu bierze udział 97 bibliotek krajowych. Wkład ten przed-
stawia się następująco: 

Typ rekordu NUKat 
(ogólna liczba rekordów)

UJ (liczba rekordów utworzo-
nych przez bibliotekarzy UJ)

Rekordy bibliograficzne
dla druków zwartych 1 376 136 205 145

Rekordy bibliograficzne
dla wydawnictw ciągłych    56 917  11 075

Rekordy kartoteki haseł wzorcowych 
– hasła opisu bibliograficznego 1 275 945 241 056

Rekordy kartoteki haseł wzorcowych 
– hasła przedmiotowe jhp KABA + 
hasła przedmiotowe rozwinięte jhp 
KABA

1 523 689 105 358

Należy dodać, że w 2009 roku Uniwersytet Jagielloński utrzymał pozycję absolutnego 
lidera w katalogowaniu do bazy NUKat – wyprzedził Bibliotekę Uniwersytetu Warszaw-
skiego o 7000 rekordów (średnio o około 500 rekordów miesięcznie).

Pracownicy Biblioteki brali też udział w konferencjach i sesjach naukowych: 
mgr Dariusz Antosiak – konferencja „Bibliotekarz: uniwersalność i innowacyjność 

profesji” – referat Oczekiwania czytelników wobec Biblioteki Jagiellońskiej (Bydgoszcz, 
maj 2009); konferencja „Komunikacja i jakość zarządzania” – referat Wyniki badań doty-
czące użytkowników Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ (Kraków, listopad 
2009);

mgr Marzanna Baś – konferencja „Informacja w świecie cyfrowym: Informacja a in-
nowacja” (Dąbrowa Górnicza, marzec 2009); konferencja „Dawne i współczesne oblicze 
książki” (Katowice, kwiecień 2009);

mgr Ewa Bąkowska – XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bi-
blioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów 
cyfrowych i sieci” (Kraków, czerwiec 2009); konferencja „Jak to powiedzieć? Dialog w bi-
bliotece” (Sosnowiec, wrzesień 2009);
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mgr Krystyna Bielawska – konferencja „Działalność wydawnicza bibliotek w czasach 
konwergencji mediów” – referat Bio-bibliograficzna baza Biblioteki Jagiellońskiej dotyczą-
ca Polaków XX i XXI wieku – historia i stan obecny (Lublin, wrzesień 2009);

mgr Barbara Bułat – XV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bi-
blioteki i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów 
cyfrowych i sieci” (Kraków, czerwiec 2009); Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biblio-
tekarzy „Bibliotekarz: zawód czy powołanie?” – referat Bibliotekarz – zawód z przypadku, 
z przymusu czy z marzeń? Motywy wyboru zawodu przez pracowników Biblioteki Jagielloń-
skiej w Krakowie (Gdańsk, wrzesień 2009);

dr Jerzy Grygiel – sympozjum historycznokulturalne „Wadowice i ziemia wadowicka 
w dziejach Polski” (Wadowice, styczeń 2009);

mgr Anna Grzęda, Iwona Wawrzynek – konferencja „Jak to powiedzieć? Dialog w bi-
bliotece” (Sosnowiec, wrzesień 2009);

mgr Ewa Harpula – „IV Forum Młodych Bibliotekarzy” – referat Digitalizacja zbiorów 
starych, cennych czy nowych? (Kraków, listopad 2009);

mgr Wioleta Jakubas – „IV Forum Młodych Bibliotekarzy” – referat Przykłady bibliotek 
cyfrowych w Polsce ( Kraków, listopad 2009);

mgr Joanna Jutrznia, mgr Monika Mydel, mgr Żaneta Kubic – „IV Forum Młodych Bi-
bliotekarzy” – referat Retrokonwersja czy digitalizacja? (Kraków, listopad 2009);

mgr Magdalena Kaczor – „IV Forum Młodych Bibliotekarzy” – referat Organizacja 
pracy bibliotekarza – przygotowanie się do zmiany roli z bibliotekarza tradycyjnego na 
bibliotekarza cyfrowego (brak bezpośredniego kontaktu z oryginałem książki i czytelnikiem) 
(Kraków, listopad 2009);

dr Teresa Kaźmierczyk – warsztaty NUKat „Zasady katalogowania wydawnictw ciąg
łych i aktualizowanych w katalogu NUKat” (Warszawa, marzec 2009);

mgr Arkadiusz Knapik – „IV Krakowska Konferencja Młodych Uczonych” – referat 
Zastosowanie strukturalnych katalizatorów opartych na tlenku kobaltu jako alternatywa dla 
monolitów ceramicznych promowanych metalami szlachetnymi (Kraków, wrzesień 2009);

mgr Artur Kober – „IV Forum Młodych Bibliotekarzy” (Kraków, listopad 2009);
mgr Elżbieta Kopyś – sesja „Informacja a innowacja” (Dąbrowa Górnicza, marzec 2009); 

konferencja „Technologie informacyjne w gospodarce opartej na wiedzy” (Chorzów, wrze-
sień 2009), konferencja „Regionalna prasa bibliotekarska” – referat Biuletyn BJ miejscem 
prezentacji projektów budowy BJ (Szczecin, październik 2009);

mgr Julia Krajcarz – konferencja „Young Linguists in Dialogue” – referat Tureckie urbo-
nimy na przykładzie miasta Eskisehir (Łódź, kwiecień 2009);

mgr Marek Krośniak – seminarium naukowe „Otwartość w nauce – Open Access i inne 
modele” (Warszawa, październik 2009);

mgr Beata Kurek – pokaz na temat „Karola Estreichera Starszego” – referat Biblioteki 
i ich klienci: między płatnym a bezpłatnym komunikowaniem się w erze zasobów cyfrowych 
i sieci (Kraków, czerwiec 2009); konferencja „Zbiory specjalne i regionalia w polskich bi-
bliotekach naukowych i publicznych” – referat Afisze i programy teatralne teatrów kra-
kowskich obrazem życia kulturalnego w XIX wieku (Szczecin, wrzesień 2009); „Kongres 
Kultury Polskiej” (Kraków, wrzesień 2009);
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mgr Ewa Malicka – sesja naukowa „Medyccy Medyceusze. Jubileusz 200lecia twórczej 
obecności Rodu Pawlikowskich z Medyki w ziemi Przemyskiej” – referat Archiwum domo-
we Pawlikowskich – historia i teraźniejszość (Przemyśl, grudzień 2009);

mgr Łukasz Mesek – warsztaty „Współtworzenie europejskiej, cyfrowej przestrzeni 
dziedzictwa kulturowego” (Wrocław, czerwiec 2009); „IV Forum Młodych Bibliotekarzy” 
– prowadzenie warsztatów Formaty zachowania danych (Kraków, listopad 2009); II Konfe-
rencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe” (Poznań, Wrocław, grudzień 2009);

dr Lucyna Nowak – Ogólnopolskie Spotkanie Edytorów (Lublin, październik 2009);
dr Danuta Patkaniowska – konferencja „Cyfrowość bibliotek i archiwów” – referat 

Opracowanie rzeczowe dokumentów w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej (Warszawa, li-
stopad 2009);

mgr Romana Piech – seminarium polskiej grupy Consortium of European Research Li-
braries (Warszawa, styczeń 2009);

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – konferencja „Wojna obronna Polski 1939 roku na Ziemi 
Kieleckiej” – referat Uniwersytet Jagielloński w okresie okupacji niemieckiej (Skarżysko, 
wrzesień 2009); konferencja „Skąd nasze korzenie. Społeczeństwo i gospodarka wojewódz-
twa sandomierskiego w XVI–XVIII wieku” – referat Mieszkańcy i goście Rakowa w świetle 
„Liber amicorum” Andrzeja Lubienieckiego (Kielce, grudzień 2009);

Grzegorz Przybek – konferencja „Finanse bibliotek naukowych a ochrona dóbr kultury” 
(Katowice, styczeń 2009); konferencja „Inwestycje związane z tworzeniem infrastruktu-
ry informatycznej nauki” (Warszawa, marzec 2009); konferencja „Zarządzanie miejscami 
wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Polsce i Norwegii” (Kraków, 
październik 2009);

mgr Katarzyna Sokołowska – spotkanie menadżerów baz VTLS/Virtua nt. migracji 
z wersji 46 do 48 (Warszawa, maj 2009); konferencja ComputerPlus (Zakopane, czerwiec 
2009); konferencja międzynarodowa „23rd Annual VTLS EMEA Users’ Group Meeting” 
(Gdańsk, wrzesień 2009); konferencja Lansjer (Kraków, październik 2009); spotkanie infor-
macyjne „NUKat – Autostrada informacji cyfrowej” (Warszawa, listopad 2009);

mgr Aleksandra SzallaKleemann – konferencja „Rękodzieło i nowoczesne technolo-
gie. 80 lat Konserwacji Zbiorów w Bibliotece Narodowej” – referat Konserwacja zbiorów 
bibliotecznych w ramach projektów z własnym finansowaniem. Doświadczenia Biblioteki 
Jagiellońskiej (Warszawa, październik 2009); konferencja „Konserwacja i digitalizacja 
zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu” (Wrocław, 
grudzień 2009);

mgr Marta Szatan – „IV Forum Młodych Bibliotekarzy” – referat Biblioteki cyfrowe 
w Polsce (Kraków, listopad 2009);

mgr Katarzyna Szklanny – konferencja „Rękodzieło i nowoczesne technologie. 80 lat 
konserwacji zbiorów w Bibliotece Narodowej” – referat Konserwacja zbiorów bibliotecz-
nych w ramach projektów z własnym finansowaniem. Doświadczenia Biblioteki Jagiel-
lońskiej (Warszawa, październik 2009); szkolenie „W poszukiwaniu polskiego modelu fi-
nansowania uczelni” – prowadzenie sesji Czy na zadania jednostek organizacyjnych szkół 
wyższych można nowocześnie pozyskiwać środki? Odpowiedź z perspektywy Biblioteki Ja-
giellońskiej (Kraków, grudzień 2009);
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mgr Hubert Tatarzyński – „IV Forum Młodych Bibliotekarzy” (Kraków, listopad 
2009);

dr Marek M. Tytko – VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sztuka i edukacja, edu-
kacja przez sztukę” – referat Artysta a wychowawca w koncepcji Stefana Szumana (Kato-
wice, kwiecień 2009); Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja małego dziec
ka. Wymiary – możliwości i ograniczenia – perspektywy” – referat Wychowanie moralne 
– kształcenie charakteru dziecka (ujęcie realistyczne) (Cieszyn–Ustroń, maj 2009); I Zjazd 
Andragogiczny „Edukacja dorosłych jako czynnik rozwoju społecznego” – referat Filozofia 
andragogiki. Aksjologiczne podstawy edukacji dorosłych (Kraków, czerwiec 2009); kon-
ferencja „Dramat wrześniowy 1939 roku” – referat Kapitan Bronisław Konieczny (1896– 
–1973). Wprowadzenie do filmu pt. „Moje życie w mundurze. Dramat wrześniowy” (Kra-
ków, wrzesień 2009); konferencja „Intelektualiści w okowach totalitaryzmu, wzajemne 
relacje, kontestacja, kooperacja, kolaboracja” – referat Profesor Stefan Szuman a Sonder-
aktion Krakau, kontestacja okupacji – udział w konspiracji AK i w tajnym nauczaniu UJ 
w Krakowie (Kraków, listopad 2009); konferencja „Pamiętamy – geografia polska w latach 
II wojny światowej” (Kraków, listopad 2009);

dr Adrian Wiecheć – konferencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe” (Poznań, grudzień 2009);
mgr Małgorzata WielekKonopka – warsztaty „Spotkanie nt. haseł osobowych” (War-

szawa, luty 2009); warsztaty „Spotkanie nt. zasad katalogowania wydawnictw ciągłych 
i aktualizowanych w katalogu NUKat” (Warszawa, marzec 2009); warsztaty „Spotkanie 
nt. haseł korporatywnych” (Warszawa, kwiecień 2009); „Warsztaty nt. opracowania zaso-
bów bibliotek cyfrowych” (Gniezno, wrzesień 2009); konferencja międzynarodowa „23rd 
Annual VTLS EMEA Users’ Group Meeting” (Gdańsk, wrzesień 2009); warsztaty „Spotka-
nie w sprawie KHW – tytuły ujednolicone i serie” (Warszawa, październik 2009); spotkanie 
informacyjne „NUKat – Autostrada informacji cyfrowej” (Warszawa, listopad 2009); kon-
ferencja „Polskie Biblioteki Cyfrowe” (Poznań, grudzień 2009);

mgr Justyna Wolan – spotkanie nt. zasad katalogowania wydawnictw ciągłych i aktuali-
zowanych w katalogu NUKat (Warszawa, marzec 2009); „IV Forum Młodych Biblioteka-
rzy” – referat Biblioteki cyfrowe a prawo autorskie (Kraków, listopad 2009);

mgr Monika Zębala – „IV Forum Młodych Bibliotekarzy” – referat Biblioteki cyfrowe 
– metody wyszukiwania informacji (Kraków, listopad 2009).

WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

W 2009 roku Biblioteka Jagiellońska kontynuowała również swoją współpracę z biblio-
tekami zagranicznymi. 

W kwietniu mgr Izabela KorczyńskaBaran (pracownik Oddziału Zbiorów Graficznych 
i Kartograficznych) odbyła tygodniowy staż w Stadt und Universitätsbibliothek w Kolonii. 
W tym czasie zapoznała się z ogólną organizacją pracy, systemem udostępniania zbiorów, 
kwestią digitalizacji, zwiedziła magazyny biblioteki, poznała historię unikatowej na skalę 
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europejską kolekcji Islandica, liczącej kilka tysięcy pozycji. Przeprowadziła również cie-
kawą rozmowę z dyrektorem biblioteki na temat pozyskiwania sponsorów, dotujących kon-
serwację najcenniejszych dzieł. 

Również w kwietniu 2009 roku ramach wymiany bezpośredniej na stażu szkoleniowym 
w Bibliotece Narodowej w Pradze przebywał mgr Łukasz Mesek (kierownik Oddziału Zbio-
rów Audiowizualnych), zapoznając się głównie z procesem digitalizacji dokumentów papiero-
wych w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Publicznej miasta Pragi oraz z digitalizacją doku-
mentów audiowizualnych Państwowego Archiwum Filmowego Republiki Czeskiej. W trakcie 
pobytu mgr Mesek uczestniczył w procesie powstawania kopii cyfrowych od momentu przy-
gotowania materiału do digitalizacji, poprzez proces digitalizacji, obróbkę graficzną kopii cy-
frowych, aż po publikację tych kopii w bibliotekach cyfrowych. Miał okazję zapoznać się 
z programami i metodami pracy odmiennymi od praktykowanych w polskich bibliotekach cy-
frowych, co pozwoliło mu na uważne przyjrzenie się standardom, według których budowane 
są repozytoria w Republice Czeskiej. Z Pragi przyjęliśmy z kolei Terezę Paličkovą, Veronikę 
Rakočy, Ludmiłę Kohoutovą oraz Zuzanę Kulovą (która przebywała w Krakowie w ramach 
grantu własnego). W BJ panie zwiedziły wszystkie oddziały zbiorów specjalnych, a także 
Oddział Udostępniania Zbiorów oraz Oddział Informacji Naukowej i Katalogów.

W maju w ramach wymiany bezpośredniej z Biblioteką Narodową (Matica Slovenska) 
w Martinie (Słowacja) staż w tamtejszej instytucji odbyła dr Danuta Patkaniowska (kie-
rownik Oddziału Opracowania Przedmiotowego Zbiorów Nowych), zapoznając się głównie 
z pracą i organizacją działów opracowania, udostępniania, gromadzenia, bibliografii oraz 
pracowni konserwacji zbiorów. 

W czerwcu 2009 roku mgr Ewa Amghar z Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania 
Zbiorów oraz mgr Barbara Bułat z Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów w ramach 
wymiany bezpośredniej odbyły tygodniowy staż w Thüringer Universitäts und Landes-
bibliothek w Jenie. Podczas pobytu panie zapoznały się z organizacją pracy oraz ogólną 
działalnością Biblioteki, w szczególności zaś z organizacją prac przy University Multimedia 
Electronic Library, Elektronische Zeitschriftenbibliothek i DatenbankInfosystem. Złoży-
ły również wizytę w tamtejszym Oddziale Rękopisów, Oddziale Konserwacji oraz Cen-
trum Digitalizacji. Zapoznały się także z oczekiwaniami tamtejszej biblioteki, dotyczącymi 
współpracy z Biblioteką Jagiellońską przy Journals@UrMEL (według ThULB wkład BJ 
miałby polegać na pracach przy korekcie opisów artykułów z „Pamiętnika Literackiego”, 
udostępnianego w ramach Journals@UrMEL po przydzieleniu przez ThULB hasła autory-
zacji oraz dostarczaniu do THULB 23 dalszych tytułów czasopism, w postaci mikrofilmów 
lub skanów do udostępnienia w Journals@UrMEL). Gości z Jeny – Franka Schieferdeckera 
i Tino Tschiesche – przyjęliśmy w Bibliotece Jagiellońskiej w maju, organizując dla nich 
pobyt w Pracowni Konserwacji Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów.

Na przełomie czerwca i lipca dr Jacek Partyka z Oddziału Starych Druków w ramach 
wymiany międzybibliotecznej przebywał przez tydzień w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bo-
chum, gdzie zapoznał się z funkcjonowaniem biblioteki działającej w systemie otwartego 
dostępu do półek, poznał elektroniczny system nabywania zbiorów i kontroli nad poszcze-
gólnymi etapami tego procesu, metody katalogowania (WISIS) oraz strategię gromadzenia 
zbiorów. BJ odwiedziła z kolei Susanne Hennig, która zapoznała się z pracą Oddziału In-
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formacji Naukowej i Katalogów, Oddziału Udostępniania Zbiorów, Oddziału Rękopisów, 
Oddziału Starych Druków oraz Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów (Pracowni Konserwacji 
i Kliniki Papieru).

W lipcu pracownice Oddziału Opracowania Druków Zwartych, Nowych – mgr Wioleta 
Jakubas i mgr Joanna Jutrznia, gościły przez tydzień w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii, gdzie poznały m.in. zasady funkcjonowania tam-
tejszej instytucji, katalogi kartkowe, system biblioteczny Aleph 500, kolekcję starych dru-
ków i zbiorów rzadkich. Zwiedziły również biblioteki wydziałowe – Bibliotekę Socjologii, 
Bibliotekę Historii i Filozofii oraz Bibliotekę Teologii, a także Uniwersyteckie Muzeum 
Geologii. Z Sofii w ramach wymiany bezpośredniej przyjechały do Krakowa Anna An-
gelova – dyrektor tamtejszej biblioteki – i Verginya Braykova. Podczas wizyty obie panie 
odwiedziły ważniejsze agendy BJ.

Na przełomie września i października mgr Joanna Jutrznia odbyła ponadto miesięczny 
staż naukowy w Bibliotece Polskiej w Paryżu, gdzie w ramach projektu badawczego, finan-
sowanego z Centralnej Rezerwy na Badania Własne UJ przeprowadziła kwerendę dotyczą-
cą przygotowywanej pracy doktorskiej pt. „Pompa funebris” Wielkiej Emigracji. Podczas 
stażu w Paryżu mgr Jutrznia przejrzała około 40 rękopisów z czterech zasobów: Muze-
um Adama Mickiewicza, Biblioteki Polskiej (sygnatury stałe) oraz akcesji. Jako członek 
Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi w Paryżu miała 
także możliwość przejrzeć kilka sygnatur Depozytu Towarzystwa znajdującego się w BPP, 
wykonała kwerendę w Zbiorach Specjalnych BPP (malarstwo, grafika, rzeźba), szukając 
informacji o dziełach o tematyce sepulkralnej związanej z Cyprianem Kamilem Norwidem, 
korzystała również ze Zbioru Klepsydr BPP.

W październiku dr Sebastian Grudzień z Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów 
odbył 7dniowy staż naukowy w ramach grantu: Uniwersytet Jagielloński „Badania mło-
dej kadry naukowej BJ”, poświęcając go na przeprowadzenie badań własnych – kwerendę 
w archiwach i bibliotekach naukowych w Pradze. Dodatkowy tydzień dr Grudzień spędził 
w Pradze w ramach wymiany bezpośredniej z tamtejszą biblioteką. 

W roku sprawozdawczym pracownicy Biblioteki uczestniczyli również w wyjazdach 
organizowanych w ramach programu LLPErasmus. Mgr Grzegorz Przybek (pracownik 
Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów) wyjechał we wrześniu na szkolenie zorganizowane 
przez Universidade do Porto (Portugalia). Z uwagi na charakter pracy wykonywanej w BJ 
podczas pobytu mgr Przybek koncentrował się głównie na bogatych doświadczeniach tam-
tejszego uniwersytetu w kwestii pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Bardzo 
prężnie działający tamtejszy zespół projektowy UPIN, będący odpowiednikiem krakow-
skiego CITTRU, podzielił się swoimi opiniami i sugestiami dotyczącymi procesu ubiegania 
się o środki finansowe pochodzące z europejskich funduszy strukturalnych. Podczas szko-
lenia mgr Przybek gościł także w największych bibliotekach Universidade do Porto, dzia-
łających m.in. na wydziale ekonomii, medycyny, sztuki oraz sportu. W ramach programu 
Erasmus w lipcu gościliśmy w BJ Cathrine Moreau i Isabelle Bizos z Biblioteki Uniwersy-
teckiej w Orleanie. Obie panie złożyły wizytę w Oddziale Opracowania Druków Zwartych, 
Oddziale Opracowania Przedmiotowego Zbiorów, Oddziale Rękopisów, Oddziale Starych 
Druków oraz w Pracowni Konserwacji i Klinice Papieru.
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Mgr Beata Kurek dwukrotnie (w lipcu i październiku) odbyła dwutygodniowy staż 
w Bibliotece Polskiej przy Muzeum Polskim w Raperswilu (Szwajcaria), pomagając przy 
archiwizowaniu czasopism emigracyjnych, katalogowaniu książek w systemie MAC oraz 
organizacji i obsłudze „Dni Chopina”.

Dr Marek Mariusz Tytko w październiku przebywał na miesięcznym stypendium Fundacji 
Lanckorońskich, przyznanym przez Komisję Polskiej Akademii Umiejętności. W ramach po-
bytu w Rzymie dr Tytko prowadził prace naukowobadawcze w Archiwum Domu Generalne-
go Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, w La Bibliotheca e Centro di Studi a Roma 
dell’Accademia Polacca delle Scienze di Roma oraz Institutio Storico Austriaco Roma.

Pracownicy BJ uczestniczyli ponadto w międzynarodowych konferencjach i semina-
riach: 

mgr Aleksandra Cieślar – XXXI Sesja Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Biblio-
tek Polskich na Zachodzie (Montresor, wrzesień 2009);

mgr Arkadiusz Knapik – „ICOSCAR3: The Third International Conference on Struc-
tured Catalysts and Reactors” – sesja posterowa In search for non-precious metal catalyst 
for VOC combustion. Evaluation of plasma deposited Co/Cu oxide catalysts on metallic 
structured (Neapol, wrzesień 2009);

prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – konferencja „Akademie und Universität Altdorf” – re-
ferat Polnische Studenten in Altdorf (Erlangen, październik 2009);

dr Marek M. Tytko – konferencja „Odborná konferencje na téma Humor a satira ve 
středoevropských literaturach” – referat Koncepce humoru a vtipu w pojeti Stefana Szuma-
na (Humor i dowcip w ujęciu Stefana Szumana), (Czeski Cieszyn, czerwiec 209); konferen-
cja „Le edizioni delle opere di Chopin. La tradizione ottocentesca e le esigenze dell’editoria 
musicale contemporanea” („Edycje dzieł Chopina. XIXwieczna tradycja a wymogi współ-
czesnego edytorstwa muzycznego”), (Rzym, październik 2009); konferencja „L’Italia 
e l’agressione sovietica alla Polonia nel settembre 1939” („Włochy wobec agresji sowiec
kiej na Polskę we wrześniu 1939 roku”), (Rzym, październik 2009); konferencja „Świadec
twa. Polacy we Włoszech w czasie II wojny światowej” (Rzym, październik 2009);

mgr Anna Zajchowska – 16th International Medieval Congress – referat The Silesian 
Inquisitor Johannes Frankenstein OP (d. 1446) and his Preaching on Heresy (Leeds, 
lipiec 2009).

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Od stycznia do maja oraz od października do grudnia 2009 roku kontynuowano orga-
nizowany przez pracowników Oddziału Informacji Naukowej i Katalogów cykl otwartych 
wykładów Ars Quaerendi, obejmujących osiem różnych sesji tematycznych, powtarzają-
cych się kolejno w cyklu miesięcznym:

„Katalogi Biblioteki Jagiellońskiej dostępne w Internecie” – jak wyszukiwać i zamawiać 
potrzebne pozycje w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ, jak sprawdzać stan 
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własnego konta czytelniczego w tym katalogu, a także jak poszukiwać i zamawiać potrzeb-
ne książki wydane do roku 1949,

„Wyszukiwanie tematyczne w Komputerowym Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ” – jak 
najskuteczniej przeszukiwać Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ pod kątem pub-
likacji na określony temat, jakie są ogólne zasady wyszukiwania, jak szukać publikacji z po-
szczególnych dziedzin wiedzy (filozofii i religii, filologii, historii, geografii i turystyki),

„Bibliograficzne bazy danych Biblioteki Narodowej dostępne w Internecie” – jak wy-
szukiwać publikacje polskie (książki wydane po 1973 roku i artykuły z czasopism polskich 
od 1996 roku ), jak sprawdzić, czy i gdzie w Polsce dostępna jest konkretna pozycja,

„Wyszukiwanie informacji w Internecie – dla początkujących” – jakie są podstawowe 
narzędzia wyszukiwania informacji, czym są katalogi internetowe, co to jest portal interne-
towy, czym się różnią grupy dyskusyjne od list dyskusyjnych,

„Polskie bibliografie i informatory w Internecie” – jak wyszukiwać informacje w pol-
skich specjalistycznych bazach danych i informatorach w Internecie,

„Wyszukiwanie informacji w Internecie – dla zaawansowanych” – jakie są zaawansowa-
ne narzędzia wyszukiwania informacji w Internecie,

„Zagraniczne bibliograficzne bazy danych online dostępne w UJ” – jak szukać literatury 
w zagranicznych bazach danych online, jak korzystać z pełnych tekstów artykułów z cza-
sopism zagranicznych,

„Strategie wyszukiwania” – jak zacząć poszukiwanie literatury na dany temat, jak szu-
kać krok po kroku, jak wykorzystać do tego narzędzia omówione podczas wykładów 1–7.

W ramach cyklu w okresie sprawozdawczym odbyły się 54 wykłady, w których udział 
wzięły 522 zarejestrowane osoby.

Ponadto dr Jerzy Grygiel prowadził wykłady dla studentów I roku polonistyki Histo-
ria Polski, dr Monika Jaglarz przeprowadziła 20 godzin wykładów Zarys historii książki 
na studiach podyplomowych, dr Marian Kęsek poprowadził wykład Kultura sarmacka 
dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni, mgr Arkadiusz Knapik prowa-
dził ćwiczenia na studiach stacjonarnych z przedmiotu: chemia ogólna i nieorganiczna 
(60 godz.), mgr Julia Krajcarz – ćwiczenia dla studentów Praktyczna nauka języka tu-
reckiego, dr Lucyna Nowak – 30 godzin wykładu Świat rękopisów średniowiecznych 
– problematyka badań.

Kontynuowano także współpracę dotyczącą szkolenia personelu bibliotek, archiwów 
i muzeów w zakresie przygotowywania materiałów bibliotecznych i archiwalnych do ma-
sowego odkwaszania. Szkolenie przeprowadzono m.in. dla 20osobowej grupy nauczycieli
bibliotekarzy z Regionalnego Ośrodka MetodycznoEdukacyjnego Metis w Katowicach. 
Pracownicy Sekcji Konserwacji Oddziału Zabezpieczenia Zbiorów oraz Kliniki Papieru 
brali również udział w nagrywaniu programu edukacyjnego TVP do cyklicznego programu 
Laboratorium XXI wieku – zrealizowany film był dostępny dla zainteresowanych uczest-
ników Kongresu Kultury Polskiej. Materiał informacyjny o Klinice Papieru nagrała także 
ekipa reporterska telewizji Superstacja. 

Pracownicy wielu oddziałów prowadzili ponadto szkolenia dla osób odbywających w BJ 
staże zawodowe oraz praktyki studenckie. Przeszkolenie w różnych agendach Biblioteki 
odbyło 7 pracowników innych bibliotek naukowych: mgr Danuta Gurdak i mgr Marta Wój-
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towiczKowalska z Biblioteki Głównej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, 
mgr Agnieszka Nawalany i mgr Mariusz Wijas z Biblioteki Głównej Akademii Górniczo 
Hutniczej w Krakowie, mgr Marzena Niedźwiedzka z Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, mgr Dorota Sołtysiak z Biblioteki Centrum Europejskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz mgr Katarzyna Stachnik z Biblioteki Głównej Krakow-
skiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 

Biblioteka prowadziła również praktyki studenckie dla 12 osób, w tym dla 8 studentów 
bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UJ i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
1 studenta III roku informatyki stosowanej z AGH w Krakowie, 1 studenta „Podyplomowe-
go Studium Konserwacji, Kształtowania Architektury i Aranżacji Wnętrz Obiektów Sakral-
nych” Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i Politechniki Krakowskiej, 1 student-
ki z University of Veliko Tarnovo (Faculty of History in „St. Cyril and St. Methodius”) oraz 
1 studentki z Uniwersytetu w Perugii (Włochy), która przebywała w BJ w ramach programu 
Erasmus. Dłuższy, bo 6tygodniowy staż organizowany przez Wyższą Szkołę Zawodową 
w Tarnowie odbyła w Oddziale Informacji Naukowej i Katalogów studentka UJ – stażystka 
w ramach programu Unii Europejskiej „Weź pracę w swoje ręce”.

Bibliotekę Jagiellońską zwiedziły w omawianym okresie 1084 osoby, w tym 192 z za-
granicy (m.in. Bułgarii, Czech, Francji, Izraela, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjed-
noczonych, Szwecji). Dla wielu z nich zorganizowano pokazy zbiorów specjalnych.

BIBLIOTEKI INSTYTUTOWE UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

W roku sprawozdawczym Bibliotece Jagiellońskiej podlegało pod względem meryto-
rycznym 40 bibliotek instytutowych oraz 6 wydziałowych UJ. Głównym zadaniem bibliotek 
instytutowych UJ, jako jednostek specjalistycznych, jest tworzenie księgozbioru dla prowa-
dzonych badań oraz dydaktyki na danym kierunku. Zbiory pozyskiwane są drogą zakupu, 
prenumeraty, wymiany i darów oraz przyjmowane w depozyt. W roku 2009 do ksiąg inwen-
tarzowych w bibliotekach instytutowych wpisano 23 464 wol. druków zwartych, 4178 wol. 
czasopism i 1782 jedn. zbiorów specjalnych. Na dzień 31 grudnia 2009 roku biblioteki te 
posiadały łącznie 1 934 240 wol. i jedn., w tym 1 549 266 wol. druków zwartych, 241 039 
wol. czasopism i 143 935 jedn. zbiorów specjalnych. 

W dobrym kierunku zmierza proces informatyzacji bibliotek, które w roku sprawo-
zdawczym wyposażone były w 348 komputerów. Pula komputerów przeznaczonych dla 
czytelników wzrosła do 195 sztuk, z czego znaczną część stanowi sprzęt będący na wypo-
sażeniu Biblioteki Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Do Internetu podłą-
czonych było ogółem 325 komputerów, w tym 183 dostępne dla czytelników. 30 bibliotek 
umożliwiało dostęp do własnych katalogów w Internecie, a 36 bibliotek korzystanie z ze-
wnętrznych baz danych.

Miniony rok pozytywnie zaznaczył się również pod względem liczby bibliotekarzy za-
trudnionych w bibliotekach instytutowych – było to 155 osób, w tym 143 osoby zatrudnione 



229

w pełnym wymiarze godzin. Pomimo fuzji bibliotek Instytutu Matematyki i Instytutu Infor-
matyki nie zlikwidowano miejsc pracy.

Niepokojąco natomiast wyglądają dane dotyczące liczby zarejestrowanych czytelników, 
która znacząco (blisko 50%) spadła w porównaniu do roku poprzedniego (do bibliotek tych za-
pisano 29 941 czytelników, w tym 29 333 indywidualnych). Prawdopodobnym powodem zaist-
nienia takiej sytuacji wydaje się wykorzystywanie przez czytelników łatwo dostępnych źródeł 
informacji w formie elektronicznej, jak również coraz bogatsze oferty księgarń, promujące za-
kup tanich podręczników akademickich (np. oferta „Książka tańsza niż ksero”). Inną przyczyną 
poważnego spadku liczby czytelników może być też odstąpienie części bibliotek instytutowych 
od rejestracji osób korzystających tylko z czytelni (tzw. skorzystanie „na dokument”).

Biblioteki instytutowe UJ, których łączna powierzchnia użytkowa wynosiła 12 326 m2, 
dysponowały 1733 miejscami w czytelniach. Na miejscu udostępniono 625 912 wol. dru-
ków zwartych, 207 464 jedn. wydawnictw ciągłych i 23 112 jedn. zbiorów specjalnych. Na 
zewnątrz wypożyczono 484 046 wol. druków zwartych, 31 183 wol. czasopism oraz 5929 
jedn. zbiorów specjalnych i 29 842 kopie materiałów oryginalnych, w tym czytelnikom 
indywidualnym – łącznie 548 449 wol. i jedn., bibliotekom krajowym – 2508 wol. i jedn., 
zaś bibliotekom zagranicznym – 43 wol. i jedn. Drogą wypożyczania międzybibliotecznego 
z bibliotek zagranicznych sprowadzono dla czytelników 1 książkę, 1 czasopismo oraz 12 
kopii materiałów oryginalnych. 

W roku 2009 cztery biblioteki instytutowe: Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej, 
Biblioteka Instytutu Filologii WschodnioSłowiańskiej, Biblioteka Instytutu Europeistyki 
oraz Biblioteka Instytutu Psychologii, wydelegowały swoich pracowników do BJ na szkole-
nie merytoryczne w zakresie komputerowego opracowania dokumentów zwartych w syste-
mie VIRTUA. Szkolenie objęło łącznie 292 godziny. Dodatkowo krótki kurs doszkalający 
dla osób katalogujących przeszła jedna osoba, pracująca w Bibliotece Instytutu Matematyki 
i Informatyki. Kolejna biblioteka instytutowa – Księgozbiór Centrum Badań Holokaustu 
– przystąpiła do współpracy przy tworzeniu wspólnej bazy katalogowej

Wkład bibliotek instytutowych UJ w zwiększenie zasobu rekordów wprowadzonych do 
katalogu komputerowego w 2009 roku przedstawia się następująco: 14 682 rekordy biblio-
graficznych (tytułów), 77 792 rekordy egzemplarza oraz 980 rekordów zasobu (tomów).

W ramach instruktażu i nadzoru nad bibliotekami sieci bibliotecznej UJ udzielono 58 
konsultacji na miejscu oraz przekazano 92 informacje telefoniczne. 

REMONT BUDYNKU

W ramach kontynuacji programu modernizacji zabytkowego budynku BJ w 2009 roku 
zakończono prace budowlanoinstalacyjne w Czytelni Głównej – wyremontowano świetlik 
znajdujący się nad czytelnią oraz świetlik dachowy, wymieniono instalację elektryczną i te-
letechniczną wraz z oświetleniem, położono nową wykładzinę dywanową w miejsce starej 
posadzki, wymalowano ściany.
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Prowadzone były również prace budowlanowykończeniowe i instalacyjne w holu 
głównym, niezbędne dla umożliwienia konserwacji i renowacji okładzin stiukowych i ka-
miennych w samym holu i głównej klatce schodowej. Pierwszy etap tych prac zakończono 
w grudniu. 

Rozpoczęto równocześnie prace remontowomodernizacyjne w części piwnic budynku 
zabytkowego, obejmujące wymianę instalacji elektrycznej, montaż sygnalizacji przeciwpo-
żarowej, adaptację kilku pomieszczeń na magazyny oraz częściową wymianę posadzek.

Na bieżąco pracownicy Oddziału Technicznego przeprowadzali również szereg drob-
niejszych prac konserwatorskich i napraw, jak np.:
– wymiana uszkodzonej pompy obiegu ciepłej wody w nagrzewnicy centrali klimatyza-

cyjnej N3,
– przeczyszczenie klimatyzatora w pomieszczeniu monitoringu ochrony,
– przegląd techniczny agregatów ziębniczych oraz wymiana filtrów powietrza (we współ-

pracy z firmą TERMSTER),
– oczyszczenie układów odprowadzania skroplin z central klimatyzacyjnych,
– wykonanie backupu danych i oprogramowania dysku twardego komputera systemu 

wentylacyjnego,
– przegląd wyciągowych wentylatorów dachowych central N1, N2 i N3,
– okresowa konserwacja agregatu hydroforowego,
– przeczyszczenie torowisk, stacji i parkingów w obrębie systemu transportu wewnętrzne-

go książek oraz naprawa modułów sterujących napędem wózków,
– wymiana odcinka popękanego rurociągu w rejonie pracowni introligatorskiej,
– okresowy przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożaru (sprawdzenie czujek po-

żarowych, stałych urządzeń gaśniczych, barierek ewakuacyjnych, syren alarmowych, 
systemu sterowania windami, systemu oddymiania oraz drzwi oddzielających strefy po-
żarowe – we współpracy z firmą INSAP),

– przegląd dźwigów A, B, C, D w budynku nr 2 BJ (we współpracy z Urzędem Dozoru 
Technicznego),

– instalacja i podłączenie dodatkowego wyciągu gazów z pomieszczenia komory fumiga-
cyjnej oraz uszczelnienie połączenia rur doprowadzających gaz do komory (we współ-
pracy z firmą KONVAK).
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