
B iblioteka Jagiellońska wspiera społeczność Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w zdobywaniu wiedzy, prowa-

dzeniu badań, skutecznym funkcjonowaniu w środowisku 
akademickim, ale też w realizacji różnych ścieżek rozwoju 
osobistego. Udostępniamy naszym użytkownikom zarów-
no najwartościowsze i aktualne zasoby cyfrowej nauki, 
bogate zbiory źródeł historycznych oraz skarbów kultury 
piśmienniczej, jak i prawie wszystkie publikacje ukazują-
ce się w Polsce. Oferujemy ponadto możliwość promocji  
i szerokiego udostępniania własnych osiągnięć nauko-
wych (między innym w trybie otwartego dostępu) w ra-
mach prowadzonego przez nas Repozytorium UJ oraz przygotowujemy możliwość 
deponowania i upubliczniania danych badawczych generowanych w Uniwersytecie 
Jagiellońskim. BJ jest skarbnicą polskiego i światowego dziedzictwa kultury, które 
gromadzimy, opracowujemy, zabezpieczamy dla przyszłych pokoleń oraz udostęp-
niamy tu i teraz w postaci oryginalnej i cyfrowej. Nasza Jagiellońska Biblioteka Cyfro-
wa oferuje już blisko milion różnych obiektów!
 Jagiellonkę warto odwiedzać online i korzystać z naszych zasobów cyfrowych, 
ale można też przyjść i pobyć w Bibliotece, do czego szczególnie zachęcamy.
Tutaj, między innymi dzięki strefom ciszy, zawsze znajdzie się dobre warunki do pracy 
i nauki. Można też po prostu sobie poczytać, odpocząć przy dobrej książce, poprze-
glądać czasopisma czy popracować w otwartej przestrzeni Czytelni Materiałów Wła-
snych. A w przerwach - pozwiedzać nasze wystawy, wypić kawę, zjeść coś w bufecie, 
odetchnąć w ogrodzie.
 Oferujemy nie tylko przestrzeń i najlepsze naukowe zasoby tradycyjne i cyfrowe, 
komputery, skanery samoobsługowe i Wi-Fi, ale także fachowe wsparcie w zakresie 
skutecznego poszukiwania informacji, źródeł i publikacji niezbędnych do przygoto-
wania pracy dyplomowej czy artykułu naukowego, redagowania tekstów naukowych, 
ustalania i interpretowania wskaźników bibliometrycznych. W Jagiellonce skorzystać 
można również z usług edukacyjnych, konsultacji i pomocy, szczególnie w zakresie 
dostępu do informacji.
 Biblioteka żyje i ewoluuje. Szukamy właściwych sposobów i kierunków rozwija-
nia naszej oferty. I właśnie o tym ma być ten newsletter: chcemy przybliżać Państwu 
to, co działo się w Bibliotece, co będzie się działo w najbliższym czasie i co planujemy 
na przyszłość.

Zapraszamy do lektury i do Biblioteki Jagiellońskiej!
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E-ŹRÓDŁA W ZASIĘGU MYSZKI
Trudny czas pandemii pokazał, jak istotny jest dostęp do za-
sobów cyfrowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom pracow-
ników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Biblioteka oferuje bezpłatny dostęp do zakupionego przez 
Uczelnię bogatego, stale aktualizowanego zasobu e-czaso-
pism, e-książek i innych źródeł elektronicznych publikowanych 
przez prestiżowe, międzynarodowe wydawnictwa naukowe. 

Korzystanie z tych źródeł, udostępnianych na platformach wydawniczych, jest możliwe 
w dwojaki sposób:

• z dowolnego komputera należącego do sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego 
bez konieczności logowania

• spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się przy użyciu swojego adresu 
i hasła do poczty uniwersyteckiej.

R. KAPUŚCIŃSKI, CESARZ JĘZYK ANGIELSKI: KURS PODSTAWOWY P. JACKSON, KING KONG

RARYTASY W CZYTELNI DOKUMENTÓW 
AUDIOWIZUALNYCH
Nie samymi papierowymi czy elektronicznymi książkami i czasopismami Jagiellonka stoi.
W Czytelni Dokumentów Audiowizualnych można skorzystać z dokumentów audiowi-
zualnych, wśród których znajdziemy: audiobooki, filmy, gry, edukacyjne programy kom-
puterowe, e-booki czy materiały do nauki języków obcych. Kryminały, thrillery, powieści 
obyczajowe, czytane przez znanych aktorów dubbingowych oraz inne rarytasy można 
znaleźć dzięki komputerowemu Katalogowi Bibliotek UJ. Można tam również przeglądać 
zbiory utrwalone na mikrofilmach i mikrofiszach. Są one kopiami dokumentów oryginal-
nych: czasopism, rękopisów, starodruków czy książek.

KONKURS - RĘCE PEŁNE KSIĄŻEK
Ile książek znajduje się w pokazanych na zdjęciu dłoniach? 

Pierwsze trzy osoby, które prześlą prawidłową odpowiedź 
oraz spełnią wymagania, o których mowa w Regulaminie, 
otrzymają nagrody z logotypem BJ:

• parasol
• zestaw w etui – długopis i pióro kulkowe oraz notes
• pendrive i notes

Konkurs rozpoczyna się 17.01.2023 roku i trwa do 24.01.2023 roku, do godz. 12.00. 
Odpowiedzi należy przesłać przez formularz. Autorzy zwycięskich odpowiedzi zostaną 
poinformowani o wygranej drogą e-mailową 25.01.2023. Prawidłowa odpowiedź zosta-
nie opublikowana na naszym Facebooku.

https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe/prenumerowane-bazy-online
https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe/prenumerowane-bazy-online
https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe/wyszukiwarka-az
https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe/wyszukiwarka-az
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/296796/edition/284040/content
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/292429/edition/279853/content
http://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/470180/edition/445260/content
https://bj.uj.edu.pl/korzystanie-z-bj/przestrzenie-dla-uzytkownikow/czytelnie/dokumentow-audiowizualnych
https://bj.uj.edu.pl/o-bibliotece/newsletter
https://forms.office.com/e/BCLhSjXp9V
https://www.facebook.com/BibliotekaJagiellonska
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PODSUMOWANIE PROJEKTU PATRIMONIUM – 
ZABYTKI PIŚMIENNICTWA

We wrześniu 2022 roku zakończyliśmy realizację projektu 
Patrimonium – Zabytki piśmiennictwa, w którym uczestni-
czyliśmy wspólnie z Biblioteką Narodową. Efektem projek-
tu jest udostępnienie w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej 
599 rękopisów, 1632 starodruków, 500 dokumentów iko-
nograficznych, 300 kartograficznych, 1500 dokumentów 
ze zbioru cracoviana, a także dokumentów życia społecz-
nego, w tym liczący 25 600 obiektów zbiór klepsydr. Łącz-
nie zostało udostępnionych ponad 30 000 dokumentów  
w otwartym dostępie. Realizacja projektu trwała 26 miesię-
cy i objęła prace z zakresu konserwacji, opracowania oraz 
digitalizacji zbiorów.

WSPARCIE DLA NAUKI
Reforma szkolnictwa wyższego 
uwydatniła obszar działalności 
bibliotek uniwersyteckich, któ-
ry z perspektywy ewaluacji na-
uki może okazać się kluczowy 
w najbliższej przyszłości. Ewa-
luacja za lata 2017-2021 zosta-
ła zrealizowana przy ogromnym 
wsparciu Biblioteki Jagielloń-
skiej. Za wymienione lata do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) zostało wysłanych 
36 396 opisów publikacji naukowych pracowników UJ, w tym: 23 815 artykułów z cza-
sopism, 10 066 rozdziałów monografii, 1375 monografii oraz 1140 redakcji monografii.  
W ramach powołanego przez JM Rektora Repozytorium UJ pracownicy Oddziału Zbio-
rów Cyfrowych BJ koordynują gromadzenie informacji o dorobku naukowym pracowni-
ków Uniwersytetu.

LICZBA WYSŁANYCH DO PBN PUBLIKACJI NAUKOWYCH Z LAT 2017-2021

ROZDZIAŁY
MONOGRAFII - 10066

REDAKCJE
MONOGRAFII - 1140

MONOGRAFIE - 1375

ARTYKUŁY NAUKOWE - 23815

BIBLIOMETRIA I SZKOLENIA
W pracy naukowej pomocą służą również pracownicy Sekcji Informacji Naukowej, realizu-
jąc szeroki wachlarz usług dla Użytkowników.
Dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
przygotowujemy analizę bibliometryczną indywidualnego dorobku naukowego, która 
obejmuje sumaryczny Impact Factor, liczbę cytowań oraz współczynnik Hirsha.
Dużą popularnością wśród Użytkowników cieszą się szkolenia dotyczące baz danych, re-
pozytoriów, menadżerów bibliografii (np. Mendeley), a szczególnie konsultacje w ramach 
usługi Bibliotekarz dla Ciebie.

Horae: modlitewnik łaciński z II połowy XV w., 
źródło: BJ

https://bj.uj.edu.pl/nauka-i-kultura/projekty/digitalizacja-zasobow/patrimonium-zabytki-pismiennictwa
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/
https://bj.uj.edu.pl/uslugi/bibliotekarz-dla-ciebie
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/898520/edition/883954
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/898520/edition/883954
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NOWE PRZESTRZENIE I UDOGODNIENIA DLA 
UŻYTKOWNIKÓW

Biblioteka Austriacka, dzięki niedawno przeprowa-
dzonej modernizacji, stała się nowoczesnym i kom-
fortowym miejscem do pracy. Miejsce to oferuje wolny 
dostęp do 7,5 tys. woluminów ze wszystkich dziedzin 
wiedzy i beletrystyki oraz możliwość ich wypożycza-
nia na zewnątrz, po uprzednim złożeniu zamówienia  
w komputerowym Katalogu Bibliotek UJ (lokalizacja:  
BJ - Biblioteka Austriacka). Istnieje tam również, inaczej 
niż w innych Czytelniach, możliwość pracy głośnej w ze-
społach warsztatowo-projektowych. Wejście do Biblio-
teki Austriackiej znajduje się obok Czytelni Głównej.

W Czytelni Materiałów Własnych Jagiellonka udostępnia miejsce do spokojnej, skoncen-
trowanej pracy. Użytkownicy mogą korzystać z niej w swobodniejszy sposób, niż z pozo-
stałych czytelń, ponieważ mają do dyspozycji tylko to, co sami ze sobą przyniosą – w tym 
miejscu nie ma księgozbioru podręcznego. Jest za to cisza i dużo miejsca!

Wychodząc naprzeciw potrzebom Użytkowników, udostępniono nowe skanery samoob-
sługowe w Czytelniach: Głównej (Lectorium) i Pracowników Nauki.

UNIKALNA KOLEKCJA AUTOGRAFÓW 
JAKO FLAGOWY PROJEKT UNIWERSYTETU 
JAGIELLOŃSKIEGO
Kolekcja Autografów (Sammlung Autographa) zawie-
ra rzadkie i unikalne na skalę światową zabytki ręko-
piśmienne o fundamentalnym znaczeniu dla kultury 
europejskiej i nauk humanistycznych. Kolekcja ta jest 
częścią Berlinki, czyli zbiorów dawnej Pruskiej Biblio-
teki Państwowej (PSB), której zasoby są przechowy-
wane w Bibliotece Jagiellońskiej. W jej skład wchodzą 
oryginalne rękopisy, m.in. listy, prace literackie i na-
ukowe autorstwa wybitnych osobowości, które ode-
grały kluczową rolę w europejskiej kulturze, literaturze 
i nauce.

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego zdecydowały o uruchomieniu – w ramach uniwersy-
teckiego programu projektów flagowych – interdyscyplinarnego projektu: European Tre-
asure in the Jagiellonian Library Core Facility (World Heritage in the former Prussian 
State Library: Digitalization – Interdisciplinary Research).

Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2022-2026 i ze względu na interdyscypli-
narność, koordynowane przez trzy jednostki UJ: Bibliotekę Jagiellońską, Wydział Filolo-
giczny oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Pieczęć dawnej Pruskiej Biblioteki Państwowej, źródło: BJ

https://bj.uj.edu.pl/korzystanie-z-bj/przestrzenie-dla-uzytkownikow/biblioteka-austriacka
https://bj.uj.edu.pl/korzystanie-z-bj/przestrzenie-dla-uzytkownikow/czytelnie/materialow-wlasnych
https://bj.uj.edu.pl/nauka-i-kultura/projekty/projekt-flagowy
https://bj.uj.edu.pl/nauka-i-kultura/projekty/projekt-flagowy
https://bj.uj.edu.pl/nauka-i-kultura/projekty/projekt-flagowy
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LUTY

Wizyta Ambasadora Brazylii, odsłonięcie pomnika i pokaz wyjątkowo cen-
nych obiektów

Na początku roku, z okazji ufundowania popier-
sia wybitnego prawnika, pisarza oraz orędownika 
niepodległości Polski za granicą, Ruya Barbosy, 
gościliśmy Jego Ekscelencję Ambasadora Repu-
bliki Brazylii Hadila Fontes da Rocha Vianna. 
By podkreślić wyjątkowość tego wydarzenia, Bi-
blioteka Jagiellońska zorganizowała pokaz ręko-
pisów ukazujących faunę i florę Brazylii w latach 
40. XVII w. O szczegółach można przeczytać na 
łamach „Alma Mater”.

Od lewej: Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Brazylii Hadil Fontes da 
Rocha Vianna, JM Rektor UJ prof. Jacek Popiel, konsul honorowy Republiki 
Brazylii w Małopolsce i na Śląsku Grzegorz Hajdarowicz, brazylijsko-polski 
piłkarz Thiago Cionek, fot. A. Koprowski

DZIAŁO SIĘ - KALENDARIUM JAGIELLONKI

STYCZEŃ

„Pomiędzy” – wystawa ręcznie czerpanych, autorskich papierów Ewy Rosiek-
-Buszko

Na wystawie ręcznie tworzonych papierów artystka pokazała różnorodność swojego 
warsztatu. Zaprezentowała niezwykły papier Washi – magicznie transparentny i delikatny, 
nad którym pracowała w Japonii oraz szorstki, pozornie pozbawiony finezji papier, ręcznie 
czerpany przez nią od wielu lat w Polsce.

MARZEC-KWIECIEŃ

Uroczyste otwarcie Biblioteki Austriackiej w nowym miejscu

Rękopisy Beethovena, Elżbieta Penderecka i Anne-Sophie Mutter

Wystawa rękopisów muzycznych „Beethoven: ojciec wielkiego symfonizmu”, to-
warzysząca XXVI edycji Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, po-
święcona została postaci Beethovena jako kluczowej postaci w historii muzyki 
symfonicznej. W ramach ekspozycji zaprezentowano rękopisy wybranych dzieł symfo-
nicznych klasyków wiedeńskich oraz szeregu kompozytorów XIX- i XX-wiecznych. Wer-
nisaż uświetniły swą obecnością Elżbieta Penderecka oraz znakomita skrzypaczka  
Anne-Sophie Mutter. Podczas wydarzenia z recitalem fortepianowym wystąpił Krzysztof 
Książek.

MAJ-CZERWIEC

Sesyjna Nocna Nauka

O północy w Czytelni Głównej? Tak! Już niemal tradycyjnie – podczas sesji letniej Biblio-
teka Jagiellońska i All In UJ zaprosili studentów do wspólnej nauki.

https://issuu.com/alma-mater/docs/alma_mater_231-232/56
https://issuu.com/alma-mater/docs/alma_mater_233_www/104


6W BIBLIOTECE JAGIELLOŃSKIEJ

Wystawa „Liberatura w Bibliotece Jagiellońskiej – dar od Katarzyny Bazarnik 
i Zenona Fajfera”

Niezwykłe pod względem treści i formy, wymykające się struk-
turze sformalizowanego opisu bibliotecznego. Z przyjemnością 
zaprezentowaliśmy na wystawie książki wybrane z daru prze-
kazanego przez Katarzynę Bazarnik i Zenona Fajfera Bibliote-
ce Jagiellońskiej w 2021 roku. A było się czym chwalić i za co 
dziękować! Chociaż wystawa już za nami, to na pierwszym 
piętrze, przed Czytelnią Informacji Naukowej, będą na bieżąco 
prezentowane wybrane obiekty z tej kolekcji.

WRZESIEŃ

„Franciszek Mirecki – sława i zapomnienie”

Wystawa poświęcona Franciszkowi Mireckiemu - słynnemu, a dzisiaj już 
zapomnianemu kompozytorowi, którego twórczość zdobyła popularność 
i uznanie za granicą. Był on również twórcą edukacji muzycznej na zie-
miach polskich.

Jubileuszowe spotkanie z okazji 80. urodzin prof. Mieczysława Rokosza

WIĘCEJ

WIĘCEJ

PAŹDZIERNIK–GRUDZIEŃ

International Open Access Week 2022

W ramach International Open Access Week 2022 odbyło się webinarium dr. Leszka Sza-
frańskiego pt. „Dobre praktyki publikowania w otwartym dostępie”. Oddział Zbiorów 
Cyfrowych zorganizował również szereg wydarzeń w przestrzeni wirtualnej, związanych 
z tegorocznym hasłem OAW - „Otwartość dla sprawiedliwości klimatycznej”.

WIĘCEJ

Franciszek Mirecki

LIPIEC

Wystawa „Niech przemówią rękopisy”. Spuścizny naukowców w Bibliotece 
Jagiellońskiej

Na wystawie przedstawiono zbiory stanowiące indywidualne świadectwa życia i pracy 
wybitnych badaczy, których zainteresowania i osiągnięcia przekraczały granice nauki 
i epoki: Tomasza Strzępińskiego ze Strzępina, Jana Brożka, Aleksandra von Humboldta 
i Mariana Smoluchowskiego. Ich korespondencja dokumentuje rozległą sieć międzynaro-
dowych kontaktów, otwartość na intelektualne innowacje i uznanie, jakim się cieszyli.

Radosław i Krystyna Nowakowscy, Katarzy-
na Bazarnik, Zenon Fajfer

https://bj.uj.edu.pl/nauka-i-kultura/wez-udzial/-/journal_content/56_INSTANCE_V8u7cltafYiG/4148353/151196467
https://issuu.com/alma-mater/docs/alma_mater_233_www/100
https://bj.uj.edu.pl/nauka-i-kultura/wez-udzial/-/journal_content/56_INSTANCE_V8u7cltafYiG/4148353/151883837
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Pisarki z kolekcji Varnhagena – Schriftstellerinnen aus der Sammlung Varnhagen

Kolekcja Varnhagena należy do największych i najcen-
niejszych europejskich zbiorów rękopisów XIX wieku.  
Znajdujące się w niej dokumenty były przedmiotem pol-
sko-niemieckiego projektu, w ramach którego zorganizo-
wana została wystawa skupiająca się wokół rękopisów 
autorstwa kobiet (od końca XVIII po drugą połowę XIX 
wieku).

WIĘCEJ

W październiku i listopadzie odbyło się w BJ kilka promocji książek:

• dr. Bartłomieja Gapińskiego „Karol Wojtyła na tle kultury epoki. 
Lata krakowskie 1938-1978”

• krytycznej edycji pism literackich i teologicznych Karola Wojtyły, 
której towarzyszył wernisaż wystawy prac Joanny Sobczyk-Pająk 
„Jan Paweł II – ludzie i miejsca”

• Radosława Kutego „Tatry i Zakopane w ilustracji Walerego Eljasza-
-Radzikowskiego”

• Michała Majchrzaka „W ciszy i w ciemności. Życie z Zespołem 
Ushera” we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia 
Urzędu Miasta Krakowa oraz DON UJ.

„Luzytanie na Indyjskim Szlaku. Camões i morska epopeja Portugalczyków”

Z okazji 450. rocznicy wydania drukiem por-
tugalskiej epopei narodowej autorstwa Luísa 
Vaz de Camõesa (1524?–1580) zatytułowanej  
w oryginale „Os Lusíadas” („Luzytanie”) przygo-
towana została wirtualna wystawa. Stanowiła ona 
wydarzenie towarzyszące jubileuszowi 130-lecia 
istnienia Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego w Krakowie (1892–2022).

Dar Jana Oberbeka – wystawa zbiorów muzycznych

Przedmiotem wystawy była kolekcja zbiorów muzycz-
nych podarowanych Bibliotece przez wirtuoza gitary 
klasycznej, Jana Oberbeka. Kolekcja obejmuje obec-
nie 2380 druków muzycznych, 185 rękopisów muzycz-
nych i 447 muzycznych nagrań dźwiękowych.

fot. K. Szarszewska

Źródło: BJ

https://bj.uj.edu.pl/nauka-i-kultura/wez-udzial/-/journal_content/56_INSTANCE_V8u7cltafYiG/4148353/151751685
https://wystawy.bj.uj.edu.pl/luzytanie
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5

31

523

NAJCZĘŚCIEJ WYPOŻYCZANYCH KSIĄŻEK

1. Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 1500-1540, J. Gadomski

2. Małe końce świata, J. Mazur

3. Kobieta i mężczyzna. Jedna przestrzeń, dwa światy, B. Popiołek et al.

4. Rozmowy z przyjaciółmi, S. Rooney
5. Tęczyńscy: studium z dziejów polskiej elity możnowładczej

w średniowieczu, J. Kurtyka

WOLUMINÓW WYPOŻYCZYŁ CZYTELNIK-REKORDZISTA
W CIĄGU 2022 ROKU

1243

CZYTELNIKÓW USTAWIŁO SIĘ W KOLEJCE DO WYPOŻYCZENIA 

KSIĄŻKI NATALII DE BARBARO „CZUŁA PRZEWODNICZKA. 
KOBIECA DROGA DO SIEBIE”

CZYTELNIKÓW ODWIEDZIŁO JAGIELLONKĘ 10 STYCZNIA. 
TO DZIEŃ, W KTÓRYM BJ BYŁA NAJLICZNIEJ ODWIEDZANA

W LICZBACH

000 222222222
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PLANY NA

000 333222222
PEŁNE URUCHOMIENIE REPOZYTORIUM DANYCH 
BADAWCZYCH (RODBUK)
W ramach współpracy uczelni krakowskich: AGH, AWF, PK, UEK, UP, UPJPII i UJ przygo-
towywane jest repozytorium otwartych danych badawczych uczelni krakowskich.
Jego podstawowym celem będzie wsparcie środowiska akademickiego w zarządzaniu da-
nymi badawczymi, na które składają się między innymi procesy gromadzenia, archiwizacji 
i udostępniania danych.

OTWARCIE PRACOWNI EDUKACYJNEJ
Planowane jest otwarcie odpowiednio wyposażonej sali przeznaczonej na prowadzenie 
szkoleń oraz do pracy wspólnej zainteresowanych zespołów badawczych lub projekto-
wych funkcjonujących na UJ.

WSZECHSTRONNA POMOC W ROZWOJU 
KOMPETENCJI NAUKOWYCH
Trwają prace nad poszerzeniem zakresu szkoleń i konsultacji dla pracowników naukowych 
i doktorantów. Będą one służyć rozwijaniu kompetencji niezbędnych do sprawnego funk-
cjonowania we współczesnym środowisku globalnej nauki, osiągania pożądanych wyni-
ków ewaluacyjnych, jak również świadomego i skutecznego kreowania własnej polityki 
publikacyjnej, czy unikania niebezpieczeństw związanych z funkcjonowaniem drapież-
nych wydawnictw.

DWIE WIELKIE ROCZNICE, DWIE WAŻNE WYSTAWY
Senat RP ustanowił rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika (550. rocznica urodzin i 480. 
rocznica śmierci). W związku z tym, w maju i czerwcu odbędzie się wystawa poświęcona 
jednemu z najwybitniejszych studentów UJ – Mikołajowi Kopernikowi.
Jesienią obchodzimy jubileusz 550-lecia drukarstwa polskiego. Z tej okazji BJ i Katedra 
Edytorstwa Wydziału Polonistyki UJ planują wspólną wystawę, na której zostanie pokaza-
ny jeden z najcenniejszych skarbów BJ – Almanach krakowski na rok 1474 – astronomicz-
no-astrologiczny kalendarz ścienny, będący najstarszym znanym nam drukiem wydanym 
na ziemiach polskich.
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3 PRIORYTETY
W 2023 roku Biblioteka Jagiellońska będzie realizować wiele celów. Część z nich będzie 
miała charakter „lokalny”, a ich osiągnięcie powinno przyczynić się do usprawnienia bez-
pośredniej obsługi użytkowników na miejscu w Bibliotece. Inne mają służyć całej społecz-
ności UJ, poszerzać obszar, w jakim BJ będzie udzielać jej wsparcia. I to właśnie spośród 
takich celów, wybrano trzy priorytetowe w roku 2023 i zgłoszono do Rejestru celów i ry-
zyk prowadzonego przez UJ i w ramach procesów kontroli zarządczej. Wybór ten uzyskał 
jednogłośnie pozytywną opinię Rady Bibliotecznej w dniu 21.11.2022:

1. Biblioteka Jagiellońska zaspokaja potrzeby społeczności UJ
w zakresie gromadzenia, przechowywania i otwartego udostęp-
niania generowanych przez nią danych badawczych.

2. Biblioteka Jagiellońska szkoli i doradza badaczom i doktoran-
tom Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie rozwoju karier zawo-
dowych, funkcjonowania w globalnym środowisku nauki i zwięk-
szania szans na sukces ewaluacyjny.

3. Biblioteka Jagiellońska oferuje udoskonaloną funkcjonalność
systemu zarządzania dorobkiem naukowym społeczności Uni-
wersytetu Jagiellońskiego (w tym jego otwartym udostępnianiem)
oraz informacją o tym dorobku w oparciu o Repozytorium UJ.

Cele są ambitne, szczególnie w obliczu trudnej sytuacji finansowej, a ich realizacja zagro-
żona także przez inne czynniki często niezależne od nas, jak sytuacja na rynku technologii 
cyfrowych, zmiany polityki wydawców czy zasad ewaluacji. Znamy ryzyka i jesteśmy na 
nie przygotowani. Chociaż mogą utrudnić nam realizację tych celów, to jesteśmy zdeter-
minowani, by je osiągnąć. Oczywiście nie znaczy to, że zapomnimy o innych zadaniach 
– potrzeby wszystkich użytkowników są dla nas ważne.

Redakcja: Małgorzata Kusak, Olga Szymańska

Współpraca: Ewa Harpula, Justyna Jabłońska, Izabela Korczyńska, Anna Krzak, Katarzyna Maj-Müller, 
Justyna Mączka, Jacek Partyka, Beata Pawełczyk, Justyna Sobocha-Stanuch, prof. Roman Sosnowski,  
dr Leszek Szafrański, Małgorzata Wielek-Konopka, Mateusz Wiśniewski, Agnieszka Wojak, Justyna Wolan

Korekta: Olga Szymańska, Ewa Valde-Nowak

O ile nie zaznaczono inaczej, zdjęcia: Michał Worgacz

Projekt graficzny, skład: Olga Szymańska

Kontakt: Sekcja Wydarzeń Kulturalnych, tel. 12 663 34 04, promocjabj@uj.edu.pl, www.bj.uj.edu.pl

© Biblioteka Jagiellońska, 2023

https://www.facebook.com/BibliotekaJagiellonska
https://www.instagram.com/jagiellonian_library/
https://twitter.com/Jagiellonka_UJ
https://www.youtube.com/channel/UCRE2ZjC2huYJrHybCgCcnRw
http://www.bj.uj.edu.pl



