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Szanowni Państwo,
przedstawiamy sprawozdanie Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
za rok 2015 przygotowane według nowej koncepcji i w odmiennej
szacie graficznej. Wprowadzone zmiany dotyczą wyłącznie wersji drukowanej, prezentującej maksimum ważnych informacji w skondensowanej formie (pełna wersja sprawozdania rocznego dostępna będzie
w wersji elektronicznej na naszej stronie). Niezbędne statystyki znalazły
się w przejrzystych tabelach, zaś poszczególne rozdziały zyskały swoich
Autorów! Oddaliśmy pióro (a raczej klawiaturę) naszym Koleżankom
i Kolegom, aby zaangażować Zespół we wspólne działania. To nowe
sprawozdanie ma pełnić funkcję nie tylko dokumentu, lecz również
atrakcyjnej wizytówki nowoczesnej biblioteki akademickiej. Wypunktowane informacje, obejmujące dokonania, działalność bieżącą oraz
potrzeby Biblioteki, mają także przyciągać uwagę potencjalnych darczyńców i sponsorów, gdyż na realizację naszych ambitnych planów
(m.in. zakup i wprowadzenie systemu RFID, adaptacja i wyposażenie
nowoczesnej sali wystawowej, otwarcie osobnej czytelni Gabinetu
Zbiorów XIX wieku) potrzebujemy niemałych funduszy.
Podsumowując rok 2015 w Bibliotece Uniwersyteckiej, z satysfakcją
mogę stwierdzić, że był to okres bardzo intensywnej pracy, która przyniosła wiele pomysłów i nowych rozwiązań, a także sukcesów. Jednym
z ważniejszych zadań w omawianym okresie była wytężona i czasochłonna praca nad zatwierdzonym już przez Senat UW dokumentem
Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na lata 2015–2018.
Powołany roboczy Zespół ds. Strategii opracował i przeprowadził ankiety badające poziom satysfakcji czytelników i pracowników BUW-u.
Były to pierwsze badania na taką skalę, a ich wyniki są nadal analizowane i interpretowane jako ważne źródło przy planowaniu krótko- i długoterminowym. Natomiast najpoważniejszą inicjatywą o charakterze
strategicznym w skali kraju był pomysł utworzenia konsorcjum polskich
bibliotek akademickich w celu wspólnego zakupu systemu bibliotecznego (lub usługi) trzeciej generacji oraz pozyskania funduszy na jego
implementację i utrzymanie. Akces zgłosiło już niemal 30 bibliotek, zaś
BUW jest liderem. Trwają prace nad przygotowaniem umowy konsorcyjnej, przed nami negocjacje ofertowe oraz aplikowanie o fundusze
zewnętrzne i ministerialne.
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Biblioteka prowadziła różnorodną działalność, do której należały
m.in. stale poszerzana oferta informacyjna, centralny katalog bibliotek
naukowych NUKAT, specjalistyczne wykłady akademickie, staże muzealne, badania naukowe, realizacja grantów, upowszechnianie nauki poprzez digitalizację, wydarzenia kulturalne, wystawy oraz konferencje.
Braliśmy czynny udział w konferencjach międzynarodowych (11) oraz
krajowych (25), inicjatywach Uniwersytetu Warszawskiego (m.in. humanistyka cyfrowa, Noc Muzeów, Festiwal Nauki, Uniwersytet Otwarty), włączyliśmy się w świętowanie jubileuszu 200-lecia Uniwersytetu
Warszawskiego, zaś w drugiej połowie roku 2016 zainaugurujemy własne obchody 200-lecia Biblioteki Uniwersyteckiej, które będą trwały
przez cały rok 2017. Zaplanowaliśmy z tej okazji wiele wydarzeń (przygotowania trwają od 2014 r.), które przybliżą naszym użytkownikom
historię Biblioteki oraz zaprezentują bogactwo jej zbiorów. Przewidujemy też wydanie publikacji w serii i szacie Monumenta Universitatis
Varsoviensis (2017).
Myślimy wciąż o kolejnych udogodnieniach dla czytelników. W 2015 r.
otworzyliśmy czytelnię dla osób z małymi dziećmi – BUWialnię. Od wielu miesięcy prowadzimy działania związane z naszym pomysłem Karty
Warszawskiej, systemu wzajemnych wypożyczeń dla studentów, doktorantów i pracowników w ramach kilku państwowych uczelni stolicy;
projekt jest na ukończeniu, zaś karta powinna zostać wprowadzona od
nowego roku akademickiego 2016/2017. Kontynuowane są prace nad
nową stroną internetową, chcemy również na stałe wydłużyć godziny otwarcia BUW-u – projekt jest w fazie przygotowania koncepcji
takiego rozwiązania. Wszystko, co planujemy i robimy, ma podnosić jakość naszych usług i oferty, sprostać aktualnym oczekiwaniom
naszych użytkowników, ale nie zapominamy też o pracownikach,
modernizując wyposażenie biurowe, inwestując w stanowiska pracy
i sprzęt komputerowy.
Na zakończenie chciałam gorąco podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania tegorocznego sprawozdania w obu wersjach – nowej, drukowanej i tradycyjnej, elektronicznej, a zwłaszcza
Oddziałowi Promocji, Wystaw i Współpracy. Bardzo się staraliśmy, aby
nasz pomysł wypadł jak najlepiej, zarówno pod względem merytorycznym, jak i edytorskim, liczymy na Państwa uwagi, prosząc jednocześnie
o wyrozumiałość, gdyż jest to dopiero początek podjętego wyzwania!
Dr hab. Jolanta Talbierska
Dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
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Dear Readers,
We present you the report of the University of Warsaw Library for
the year 2015, prepared according to the new concept and with a changed layout. The introduced changes apply solely to the printed version,
which includes a maximum of important information in a condensed
form (the unabridged version of the annual report will be available in
an electronic form on our website). The necessary statistics are presented in easy-to-read tables, whereas single chapters have gained their
own Authors! We have given the pen, or rather the keyboard, to our
Colleagues in order to involve the Team in joint actions. This new report shall serve not only as a document, but also as an inviting business
card of a modern academic library. The bulleted pieces of information,
which comprise the achievements, current operations and necessities
of the Library, shall draw the attention of potential donors and sponsors, as we need considerable funds to implement our ambitious plans,
which are, among other things, the purchase and implementation of
the RFID system, the adaptation and equipment of a modern exhibition
hall and the opening of a separate reading room of the Nineteenth Century Collections Department.
Summing up the year 2015 for the University of Warsaw Library,
I am pleased to conclude that it was a period of extremely intensive work
which brought about numerous ideas and new solutions, as well as successes. One of our more important tasks in the given period was the demanding and time-consuming work on the document The Strategy of the University of Warsaw Library for the years 2015–2018, already approved by the
Senate of the University of Warsaw. The appointed working Strategy Team
developed and conducted surveys on the satisfaction levels of the visitors
to and employees of the BUW. This was the first study on such a scale and
its results are still being analyzed and interpreted as an important basis for
short- and long-term planning. However, the major initiative of the Library
of a nationwide strategic character was the idea to found a consortium of
Polish academic and research libraries with a view to common purchasing
a library system (or a service) of the third generation and obtaining funds for
its implementation and maintenance. About 30 libraries have already been
reported for membership, with the BUW being the leader. The work on
preparing a consortium agreement is underway but what lies ahead of us
are tendering negotiations and applying for external and ministerial funds.
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The Library undertook diversified activities, which comprised,
among other things, the continuously enlarged information services, the
Union Catalogue of Polish Research Library NUKAT, specialized academic lectures, scientific research, grants realization, the dissemination
of science through digitalization, cultural events and exhibitions. We
were actively involved in the conferences (international and national),
as well as the initiatives of the University of Warsaw, such as digital
humanities, the Museum Night, Festival of Science, Open University,
became engaged in the celebrations of the 200th anniversary of the
establishment of the University of Warsaw. In the second half of 2016
we will inaugurate our own celebrations of the 200th anniversary of the
establishment of the University of Warsaw Library, which will continue
throughout 2017. Since 2014 we have been preparing for this occasion
multiple events which will familiarize our visitors with the history of the
Library and present the variety and the richness of its collections. We
also intend to issue a publication in the series and with the layout of
Monumenta Universitatis Varsoviensis.
We are constantly considering further amenities for our visitors. In
2015 we opened a reading room for persons with small children. For
many months we have been performing actions connected with our
idea of the so called “Warsaw Card”, the system of interlibrary loans
for undergraduate, graduate and Ph.D. students as well as employees
of several Warsaw-based public universities, with the project being at
its final stage of development and the card to be introduced in the academic year 2016/2017. The further work on our new website is being
carried out and we would also like to permanently extend the opening hours of the Library, with the conception of such solution being
at the preparatory stage. Everything that we plan or do has the aim to
improve the quality of our services and offer and to meet the current
expectations of our visitors, but we do not forget about our employees,
so we modernize the office equipment and invest in workplaces and
computer equipment.
Last but not least, I would like to warmly thank all people who contributed towards this year’s report in both versions – the new, printed
version, and the traditional, electronic version, especially to the employees of the Promotion, Exhibitions and Cooperation Department.
We strove very hard to ensure that our idea would come out very well,
in terms of its content-related matters and editing alike, but we are
looking forward to your remarks, simultaneously asking for your understanding, as we are just at the beginning of the accepted challenge!
Dr hab. Jolanta Talbierska
General Director of the University of Warsaw Library

7

8

2015
w●
zbliżeniu
Usługi informacyjne BUW w przestrzeni wirtualnej
E-konsultanci biblioteczni, czyli Zapytaj nas online: od 11 V 2015 r.
BUW oferuje swoim użytkownikom nową usługę Zapytaj nas online,
opartą na oprogramowaniu Libsmart Assistant, które wyznacza nowy
standard komunikacji bibliotecznej w przestrzeni wirtualnej. Zapytaj
nas online jest usługą w tzw. chmurze, z webowym interfejsem dla konsultantów i użytkowników, która integruje dwa kanały komunikacyjne:
czat i e-mail . Bibliotekarze lub raczej e-konsultanci biblioteczni
obsługują platformę w dni powszednie, w godzinach pracy Biblioteki.
Nowa oferta uszczegółowiła i zdynamizowała sposób kontaktu z użytkownikami, a czat wyraźnie zyskuje na popularności. W okresie od
maja do grudnia 2015 r. przeprowadzono 289 bezpośrednich rozmów
i udzielono odpowiedzi na 164 e-maile.
Usługa realizowana jest w czasie rzeczywistym, co wymaga zapewnienia e-konsultantowi łatwego dostępu do wielu źródeł informacji.
W module administracyjnym bibliotekarz ma do dyspozycji panel
nawigacyjny, w którym najważniejsze funkcje to historia zgłoszeń, spis
przydatnych adresów internetowych i baza z gotowymi odpowiedziami
na najczęściej zadawane pytania (FAQ). Do każdej odpowiedzi można
też dołączyć pliki wprost z dysku komputera. Przydatny jest także panel operacyjny, z którego można bezpośrednio przejść na stronę www
BUW. Całość uzupełnia panel dyżurnego z dostępem do nowych zgłoszeń i z informacją, czy jesteśmy dostępni online.
Rozmowy prowadzone z użytkownikami są kategoryzowane: pytania o BUW, konto biblioteczne, szkolenia, udostępnianie zbiorów,
usługi, zasoby elektroniczne, zbiory BUW, zdalny dostęp do zasobów.
Rozróżnia się też kategorie użytkowników (student, pracownik, inny).
Wszystkie te dane są gromadzone dla celów statystycznych. Każdy
z e-konsultantów ma własny profil. Libsmart Assistant umożliwia tworzenie rozbudowanych raportów, które pokazują liczbę zgłoszeń według różnych kryteriów, np.: typ rozmowy (czat, e-mail), jej status
(nowa, otwarta, zamknięta), kategoria pytania, konsultant. Możliwe jest
także połączenie danych o konsultantach, statusach i typach zgłoszeń.

 Z okazji otwarcia „Buwialni” przygotowaliśmy atrakcje dla najmłodszych
użytkowników Biblioteki.

Profile na portalach społecznościowych: profil BUW na Facebooku
istnieje od 2009 r. Od 2014 r. energicznie zarządza nim Magdalena
Kokosińska (m.kokosinska@uw.edu.pl), współpracując z innymi pracownikami Biblioteki. Posty pojawiają się regularnie – raz lub dwa razy
dziennie, także w weekendy i święta. Ich tematyka jest zróżnicowana, ale i ściśle zaplanowana – są to zarówno informacje z życia BUW
(imprezy, wystawy, szkolenia itp.), ale także takie, które mogą zainteresować największą grupę odbiorców – studentów: spotkania popularyzujące naukę, konferencje, wydarzenia kulturalne itp. Profil BUW
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prezentuje instytucję przyjazną, profesjonalną i komunikatywną. Do końca
grudnia 2015 r. Biblioteka miała już niemal 14 tysięcy fanów. Do tej pory
największą popularnością cieszyły się posty związane z tematem BUW dla
sów (łącznie ponad 900 „lajków” przy pięciu zdjęciach), filmik z akcji Lektury Nadobowiązkowe i post o 200. urodzinach UW.
Profil BUW w serwisie Instagram pod nazwą buw_official został
uruchomiony w 2015 r. wraz z rozpoczęciem roku akademickiego
2015/2016. Administratorem treści profilu jest Anna Białanowicz-Biernat (a.bialanowicz@uw.edu.pl). Obecność w tym serwisie zakłada
równoległe funkcjonowanie z innymi kanałami komunikacji i promocji
Biblioteki (Facebook, BuwLOG), jednak z innym natężeniem i rodzajem
informacji. W odróżnieniu od nich na profilu buw_official pojawiają się
jedynie zdjęcia, ewentualnie opatrzone krótkim komentarzem i hashtagami. Aktualizacje profilu pojawiają się raz lub kilka razy w tygodniu,
w zależności od bieżących wydarzeń w Bibliotece. Prezentuje on nowości książkowe, zachęca do odwiedzenia BUW, promuje wydarzenia
itp. Mimo iż komunikacja poprzez Instagram jest raczej jednostronna
i wymaga instalacji na urządzeniach mobilnych, sukcesywnie przybywa obserwujących. Treści tak prezentowane oddziaływują głównie poprzez walory wizualne interesujących zdjęć.
BuwLOG – blog bibliotekarzy BUW: w 2014 r. blog, czyli internetowy
dziennik, zastąpił Biuletyn BUW, publikowany co miesiąc od 1996 r.
W intencji bibliotekarzy tworzących blog, komunikuje on dwa razy
w tygodniu (we wtorek i czwartek) o ważnych i ciekawych aspektach
ich pracy oraz działalności Biblioteki, tak aby zainteresować również
jej użytkowników i czytelników z innych niż biblioteczna dziedzin. Publikację wpisów koordynuje Anna Wołodko (a.wolodko@uw.edu.pl).
Swobodniejsza forma przekazu, a także możliwość komentowania
na bieżąco blogowych tekstów przyciągają coraz więcej Czytelników. W 2015 r. na stronie BuwLOGa ukazały się 152 wpisy, wśród
nich te z cyklu BUW od podszewki, Obiekt miesiąca oraz Listy nowości. W kategorii „staże” umieściliśmy dwanaście sprawozdań z wyjazdów szkoleniowych pracowników w ramach programu ERASMUS+.

Biblioteka Uniwersytecka
w Warszawie czynna do 5 rano!
(W soboty 6, 13 i 20 czerwca od godz. 9 do godz. 21;

w niedziele 7 i 14 czerwca w godz. 15-20)

Oferta wyłącznie dla posiadaczy ważnych kart bibliotecznych.
Szczegóły na www.buw.uw.edu.pl,
www.facebook.com/BUWnaDobrej

plakat: Marcin Laszczkowski

11
Wieloczęściowy cykl z okazji 30-lecia Gabinetu Dokumentów Życia
Społecznego zaprezentował najważniejsze grupy zbiorów w interesujących, bogato ilustrowanych wpisach.
Przedstawione tu formy komunikacji za pomocą narzędzi wirtualnych są odpowiedzią Biblioteki na zachodzące w tej sferze zmiany,
które na trwale przekształcają relacje z użytkownikiem. Naszym celem
jest włączenie się w nurt tych zmian z przeświadczeniem, że robimy to
profesjonalnie i z korzyścią dla naszych Czytelników.
Anna Książczak, Magdalena Kokosińska, Dorota Bocian
Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń
Popularne przedsięwzięcie Biblioteki Uniwersyteckiej – BUW dla sów:
już szósty rok z rzędu w czasie sesji zimowej (18 I–7 II 2015) i letniej
(8–20 VI 2015) Biblioteka była czynna do godziny 5 rano, do pierwszego porannego autobusu.  Akcja BUW dla sów organizowana jest dla
tych studentów, którzy chcą nocami w zaciszu Biblioteki przygotować
się do egzaminów. W okresie sesji Biblioteka jest czynna dłużej także
w soboty (od godz. 9.00 do 21.00). BUW dla sów cieszy się ogromnym
powodzeniem. Przed sesją zimową zanotowaliśmy 7.488 wejść osób
z UW i 4.619 wejść osób z innych uczelni. Natomiast latem odwiedziło nas 5.138 osób z UW i 3.437 osób spoza UW. BUW dla sów jest
również wydarzeniem towarzyskim, żywo komentowanym na profilu
Biblioteki. Jest to bowiem wspólna nocna nauka, wyjścia na kawę do
pobliskich kawiarni, polowanie na miejsce w „strefie puf” i słuchanie
słynnych już „akcyjnych przebojów”– Już północ i Hej, miśki. Chociaż
niewiele osób jest w stanie dotrwać do 5 rano, a statystyka nocnych
odwiedzin nieznacznie spadła w porównaniu z poprzednimi latami, to
jednak już chyba nikt na UW nie wyobraża sobie sesji bez kultowej
akcji BUW dla sów.
Anna Książczak
Oddział Usług Informacyjnych i Szkoleń

Powstaje Bibliowawa
W 2015 r. Biblioteka Uniwersytecka wystąpiła z inicjatywą utworzenia wspólnego Systemu Wypożyczeń Warszawskich (SWW), który
ma na celu otwarcie pełnego dostępu do drukowanych zbiorów
warszawskich bibliotek akademickich z przyznaniem prawa do ich
wypożyczania całej społeczności akademickiej. Przedsięwzięcie to
realizowane będzie w kilku etapach. W pierwszym, do współpracy
przystąpią największe biblioteki akademickie uczelni publicznych. Spośród nich wstępną deklarację współpracy z BUW wyraziły biblioteki
Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Akademii Wychowania
Fizycznego, Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojskowej Akademii Technicznej.
W 2015 r. bibliotekom udało się wypracować ogólne zasady, które
będą obowiązywać w SWW. Określono kategorie czytelników objętych projektem (studenci, doktoranci, pracownicy uczelni, które podpiszą porozumienie) oraz przejrzyste i jednolite zasady wypożyczania
zbiorów dla całego systemu. Rozwiązany został także problem rozliczeń
z bibliotekami SWW. Do rozliczania użytkowników obsługiwanych
w odrębnych bazach danych działających w różnych systemach bibliotecznych (VTLS/Virtua, Aleph, KOHA, SOWA) używana będzie aplikacja przygotowana przez informatyczno-bibliotekarski zespół BUW na
bazie oprogramowania open source KOHA. Dzięki temu rozliczenie
obiegówki przez czytelnika będzie proste i szybkie, a on sam będzie
mógł zainicjować ten proces jednym kliknięciem i oczekiwać na jego
zakończenie bez konieczności przychodzenia do bibliotek, w których
miał założone konto.

biblio
wawa
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 Witold Lutosławski: Lord Tennyson
Song, utwór do słów A. Tennysona dedykowany Ruth i Robinowi Boyle, autograf
Witolda Lutosławskiego, 23 XII 1982

Dalsze prace, w tym uruchomienie strony internetowej projektu,
przygotowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych, a także formalne zawiązanie porozumienia warszawskich bibliotek akademickich
planowane są na rok 2016. Wszyscy z nadzieją czekamy na nadchodzące miesiące i wierzymy, że SWW wystartuje wraz z początkiem roku
akademickiego 2016/2017.
Justyna Mikołajewicz, Walentyna Karmelitow
Samodzielna Sekcja ds. Automatyzacji Procesów Bibliotecznych

Strategia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
na lata 2015–2018
Proces tworzenia Strategii Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na
lata 2015–2018 rozpoczął się w styczniu 2015 r. i zakończył 16 grudnia 2015 r., kiedy to Senat UW dokument ów zatwierdził. Prace nad
nim miały charakter pionierski – refleksji o charakterze strategicznym
nigdy wcześniej dla BUW nie zebrano.
Formułowaniem dokumentu zajął się pięcioosobowy zespół złożony z pracowników Biblioteki, który bezpośrednio współpracował
z Dyrekcją BUW oraz z uniwersyteckimi koordynatorami ds. strategii.
Oprócz określenia w dokumencie wizji i misji jednostki, sporządzenia
rysu historycznego, wskazania celów strategicznych i szczegółowych,
ważnym elementem było przeprowadzenie analizy SWOT. Posłuży-
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ły do niej wyniki ankiety przeprowadzonej wśród czytelników BUW,
badającej poziom satysfakcji z usług oferowanych przez Bibliotekę.
Dodatkowe źródło danych do analizy SWOT stanowiły wyniki badania ankietowego skierowanego do pracowników BUW. Wyniki
przeprowadzonych badań są źródłem bieżącej analizy i interpretacji,
która ma na celu wprowadzanie w ofercie Biblioteki kolejnych zmian,
dążących do poprawy jakości jej usług. Analiza ta stanowi również
element kontynuacji działań strategicznych.
Utworzenie Strategii Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na lata
2015–2018 pozwoliło usystematyzować wiedzę o instytucji i w oparciu
o posiadane zasoby utworzyć kompleksowy projekt działania jednostki
na najbliższe lata. Prace przygotowawcze ułatwiły również zrozumienie
perspektywy odbiorców usług oferowanych przez BUW i tym samym
umożliwiły wskazanie najwyżej i najsłabiej ocenianych obszarów działalności Biblioteki.
Kontynuację działań zaplanowano m.in. na rok 2016, kiedy to odbędą się warsztaty dla kierowników oddziałów BUW, mające na celu przybliżenie im najważniejszych ustaleń strategii oraz rozpoznanie elementów własnej, codziennej pracy w poszczególnych punktach dokumentu.
Justyna Mikołajewicz
Samodzielna Sekcja ds. Automatyzacji Procesów Bibliotecznych

Cenne nabytki
19 maja 2015 r. Biblioteka Uniwersytecka wzbogaciła się o cenny
dar, który przekazał jej Robin Boyle, wieloletni menadżer i wydawca,
a także przyjaciel kompozytora Witolda Lutosławskiego, związany
z prestiżowym brytyjskim wydawnictwem Chester Music. Darczyńca wystąpił z wykładem Witold Lutosławski and his Western publisher.
Recollections of the Managing Director, Chester Music, 1972–1987 i dokonał prezentacji ofiarowywanych materiałów. Znalazły się wśród nich
interesujące listy, zdjęcia (m.in. dokumentujące uroczystość nadania
kompozytorowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Cambridge w 1987 r., także fotografie z koncertów i podróży), programy koncertowe, a także wyjątkowo cenna pamiątka – autograf niewielkiego
utworu wokalnego Lord Tennyson Song do słów Alfreda Lorda Tennysona, dedykowanego (23 XII 1982 r.) Robinowi Boyle i jego żonie
Ruth. Ciekawostką jest także odręczne upoważnienie nakreślone przez
Lutosławskiego na szarym papierze pakowym, zezwalające Robinowi
Boyle na wywóz jego rękopisów poza granice Polski w 1982 r. Zespół
ofiarowanych dokumentów jest tym cenniejszy, że w zbiorach polskich
zachowało się niewiele pamiątek po wielkim kompozytorze, który
za życia przekazał swą spuściznę Fundacji Paula Sachera w Bazylei.
Biblioteka Uniwersytecka posiada niewielki, ale interesujący zespół rękopisów i listów Witolda Lutosławskiego, a dar z Wielkiej Brytanii stanowi ich ważne uzupełnienie.
Piotr Maculewicz
Gabinet Zbiorów Muzycznych
Gabinet Rękopisów przejął w 2015 r. kolejną partię spuścizny Jerzego
Timoszewicza, niestrudzonego, wieloletniego zbieracza, komentatora
i edytora dorobku pisarskiego Jerzego Stempowskiego. Największa,
licząca ponad 60 tek, partia „stempowscianów” jest ukoronowaniem
naszej wieloletniej znajomości i współpracy przerwanej niestety przez
„sprawy ostateczne”. Znaczną część zgromadzonego zespołu stanowią
materiały do edycji gigantycznej kolekcji epistolarnej Stempowskiego.
Ostatnio wydany tom obejmuje korespondencję z Tymonem Terleckim, a z uważnej lektury bogatych przypisów widać, jak wielki wkład
w jego przygotowanie zawdzięczamy Jerzemu Timoszewiczowi. Wer-

 Portret Jerzego Stempowskiego
– rysunek wykonany w 1958 r. przez
Dieneke Tzaut (pianistka, malarka;
w mieszkaniu państwa Tzautów w Bernie
przez wiele lat mieszkał J. Stempowski)
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towanie naszych „stempowscianów” na pewno będzie kontynuowane
i z pewnością sprawi wiele satysfakcji najpierw badaczom, a następnie
czytelnikom.
Listy Jerzego Stempowskiego są kopalnią informacji, spostrzeżeń,
erudycyjnych uwag formułowanych przez osobę, której zakres wiedzy
z bardzo różnych dziedzin onieśmiela czytającego. Nic dziwnego, że
adresaci – też bardzo często znakomici – odczuwali potrzebę dzielenia
się bogactwem zawartych w nich treści. Listy-eseje, listy-recenzje, listy-porady lekarskie zaczynały żyć swoim życiem, a Stempowski stawał się
autorytetem i fachowcem w nie swoich sprawach. Zresztą miał za sobą
pewne przygotowanie z zakresu medycyny, gdyż studiował ją w Monachium w latach 1912–1913. Choć studiów nie ukończył, jego poradnictwo medyczne cieszyło się wielkim poważaniem wśród przyjaciół
(wystarczy przeczytać korespondencję z Marią Dąbrowską – ileż tam
tego!). Tymon Terlecki wspomina zaś, że będąc razem ze Stempowskim
w Monachium w 1950 r. z ciekawości i pół żartem, pół serio poprosił go
o zbadanie, co następnie skomentował: „nie pamiętam takiej delikatności dotknięcia, takiej przenikliwości wejrzenia, tak fascynującego komentarza do tego co widział, słyszał, stwierdzał w ciemnościach mego
ciała ten lekarz bez dyplomu lekarskiego. Gdyby chciał być a quack
doctor, mógłby zdobyć fortunę”.
W zamieszczonym na blogu BUW tekście (buwlog.uw.edu.pl/o-grypie-w-listach-jerzego-stempowskiego) przytaczam fragmenty z rękopisu
nr inw. 5407, zawierającego kolekcję ok. 100 listów (do 38 adresatów
– wszyscy tzw. „słownikowi”), zgromadzonych przez Jerzego Timoszewicza w latach 90. z myślą o przygotowaniu tomu o roboczym tytule 100
najciekawszych listów Stempowskiego do 100 adresatów. Realizację koncepcji w tej formie zarzucono, natomiast zgromadzony materiał częściowo wykorzystany został w edycji Jerzy Stempowski. Listy, opracowanej
przez Barbarę Toruńczyk („Zeszyty Literackie”, 2000 r.). Takich zebranych, a nieupublicznionych pakietów jest więcej. Ponieważ zainteresowanie Stempowskim nie słabnie, musimy spieszyć się z opracowaniem
naszej kolekcji, mam nadzieję, że nastąpi to w 2016 roku.
Ewa Piskurewicz
Gabinet Rękopisów
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BUWialnia z wyposażeniem od Meblika
W czerwcu 2015 roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom czytelników BUW, otwarta została nowa czytelnia – BUWialnia, w której
osoby z małymi dziećmi korzystające z Biblioteki mogą uczyć się
i pracować. Dzieci w tym czasie, w specjalnie wydzielonej części czytelni, mogą zająć się zabawą lub nauką, mając do dyspozycji zabawki,
książeczki, kolorowanki i kredki.
Czytelnia znajdująca się w zasięgu strefy Wi-Fi, jest wyposażona
w cztery stanowiska pracy dla osób dorosłych i może pomieścić jednocześnie czworo-pięcioro dzieci . Meble i projekt aranżacji BUWialni
ufundowała firma Meblik Sp. z o.o., producent mebli dziecięcych
i młodzieżowych.
W oficjalnym otwarciu BUWialni, które odbyło się 6 października
tuż po inauguracji roku akademickiego 2015/2016, wzięli udział Prorektor UW – prof. Anna Giza-Poleszczuk, Dyrekcja BUW, przedstawiciele mediów oraz ok. 100-osobowa grupa dzieci wraz z opiekunami,
m.in. ze żłobka Uniwersytetu Warszawskiego oraz z powiślańskich
przedszkoli. Przygotowano z tej okazji bogaty program edukacyjnoartystyczny skierowany do najmłodszych uczestników otwarcia – przyszłych użytkowników BUWialni. W ramach wydarzeń towarzyszących
odbyły się zorganizowane przez Wydawnictwo Dwie Siostry: głośne
czytanie książki Maurice’a Sendaka Tam gdzie żyją dzikie stwory
w wykonaniu Sean’a Palmera, warsztaty dla dzieci „My dzikie stwory”
i wystawa pokonkursowa prac dzieci Jasnowidze oraz konkurs rysunkowy wsparty przez Urząd m.st. Warszawy, który przekazał fanty
z logo „Zakochaj się w Warszawie”.
Nowa czytelnia wpisuje się znakomicie w projekt „Uniwersytet
otwarty dla maluchów” i mamy nadzieję, że BUW będzie miejscem
jeszcze bardziej przyjaznym dla naszych czytelników, jak również
milusińskich, którzy może w przyszłości zostaną naszymi czytelnikami.
Beata L. Feliszewska
Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy
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Z pracy
oddziałów
i●
gabinetów
Codzienna działalność Biblioteki Uniwersyteckiej odbywa się
w dużej części poza zasięgiem wzroku naszych czytelników. Wykonuje ją zespół wykwalifikowanych bibliotekarzy wspomaganych
przez specjalistów z innych dziedzin wiedzy, a także informatyków,
konserwatorów książki oraz pracowników technicznych i administracyjnych. Łączna liczba pracujących w BUW wynosi 255 osób zatrudnionych na 248,82 etatu (stan na 31 grudnia 2015 r.). Codzienne
czynności, które składają się na zadania poszczególnych pracowników,
mają ustaloną kolejność, częstotliwość i intensywność, ale w swojej
różnorodności podporządkowane są one temu, aby spełnić oczekiwania naszych czytelników. To wszystko chcemy ująć w tej części sprawozdania – posługując się jednak wieloma uproszczeniami i skrótami.
W 2015 r. zbiory BUW-u powiększyły się o 74.767 jednostki ewidencyjne (jedn. ewid.) materiałów bibliotecznych, nie wliczając w to
czasopism, zaś wpływ zdominowany był przez dary głównie ofiarodawców indywidualnych. Procentowy udział jedn. ewid. pochodzących z tego źródła w całości wpływu wyniósł 53,35%, drugi już rok
z rzędu stanowiąc ponad połowę jednostek opracowanych akcesyjnie
w BUW. Bardzo ważnym, zarówno pod względem ilościowym, jak
i jakościowym źródłem gromadzenia był przekazywany przez wydawców krajowych egzemplarz obowiązkowy, którego udział procentowy
w całości wpływu stanowił niemal 40%. Jest to zarazem główne źródło
pozyskiwania książek krajowych.
Całości wpływu książek i zbiorów specjalnych dopełniły materiały
biblioteczne zakupione w 2015 r. przez BUW w liczbie 4.060 jednostek lub pozyskane z innych bibliotek w drodze wymiany prowadzonej
z partnerami polskimi i zagranicznymi (1.924 jedn. ewid.) oraz 178 tytułów czasopism. Kupno książek oraz zbiorów specjalnych było finansowane przede wszystkim ze środków budżetowych oraz dochodów
własnych Biblioteki. Fundusze na ten cel pochodziły także od członków
Klubu Absolwenta UW.
Wpływ czasopism do zbiorów BUW kształtował się na poziomie
porównywalnym z latami minionymi i wyniósł 5.966 tytułów (5.276
polskich i 690 zagranicznych), z czego zdecydowana większość pochodziła z egzemplarza obowiązkowego. Z kolei głównym źródłem
wpływu zbiorów specjalnych były dary, o czym zadecydowała przede
wszystkim znacząca liczba dokumentów życia społecznego pozyskana
w ten właśnie sposób.
Zakwalifikowane materiały biblioteczne są przekazywane do opracowania. W przypadku książek i czasopism oraz zbiorów specjalnych,
takich jak dokumenty elektroniczne (także dostępne wyłącznie online),
stare druki, dokumenty kartograficzne, dokumenty życia społecznego,
filmy, mikroformy, druki muzyczne, prace doktorskie opracowanie to
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odbywa się w katalogu centralnym NUKAT. Opisy publikacji wchodzących do zbiorów BUW, które znajdują się w katalogu centralnym
NUKAT, zarówno te własnego autorstwa, jak i utworzone przez inne
biblioteki budujące centralną informację o zbiorach polskich bibliotek
akademickich i naukowych, przenoszone są do katalogu online bibliotek UW i tam docelowo udostępniane czytelnikom BUW.
W katalogu online bibliotek UW w 2015 r. przybyło 17.490 rekordów
bibliograficznych książek i zbiorów specjalnych oraz 563 rekordy bibliograficzne czasopism; w obu przypadkach sporządzone one zostały przez
bibliotekarzy BUW. W liczbie tej znajdują się także rekordy bibliograficzne utworzone w gabinetach zbiorów specjalnych: dla starych druków
(291 rekordów), dla druków ulotnych (203 rekordy), dla dokumentów
ikonograficznych (110 rekordów), dla wydawnictw XIX-wiecznych (489
rekordów), dla rękopisów (20 rekordów). Odnotowaliśmy, podobnie jak
w latach ubiegłych, wyraźny wzrost rekordów bibliograficznych autorstwa innych bibliotek (w 2015 r. wyniósł on dla książek i zbiorów specjalnych 41.211, a dla czasopism – 1.510 rekordów), które
zostały skopiowane do katalogu online bibliotek UW
przez bibliotekarzy BUW.
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie prowadzi
także systematyczną akcję opracowywania komputerowego swoich zbiorów, których opisy dotychczas
dostępne były tylko w katalogach kartkowych. Działanie to, czyli retrokonwersja zbiorów, prowadzone jest kilkoma ścieżkami: opracowujemy wszystkie
egzemplarze zamówione przez czytelników do Wypożyczalni Miejscowej lub Czytelni Ogólnej, które
przed udostępnieniem nie miały swojego opisu w katalogu online bibliotek UW (w 2015 r. opracowano
1.995 egzemplarzy) oraz egzemplarze należące do
księgozbioru podręcznego Gabinetu Rycin (w 2015 r.
opracowano 203 egzemplarze). Ponadto kontynuujemy długofalową retrokonwersję, opartą na porównywaniu alfabetycznego katalogu kartkowego zbiorów
głównych z katalogiem online bibliotek UW i katalogiem NUKAT, finansowaną częściowo z pozyskanych
na ten cel środków DUN.
Niektóre kolekcje zbiorów specjalnych opracowywane są poza katalogiem centralnym NUKAT. W Gabinecie Rycin systematycznie rozwijana jest baza systemu muzealnego MONA. W systemie tym na 31
grudnia 2015 r. zarejestrowanych było 22.618 (20.758 w 2014 r.) obiektów zapisanych na 20.707 (18.681 w 2014 r.) pozycjach inwentarzowych. W okresie sprawozdawczym w bazie zarejestrowano 1.992 (1.837
w 2014 r.) obiektów oraz zmodyfikowano rekordy 6.359 (5.227 w 2014 r.)
obiektów. W Gabinecie Rękopisów opracowane zostały wszystkie
nabytki, w tym dwa największe zespoły, tj. spuścizna Jerzego Timoszewicza (28 jedn. w 69 tekach) oraz archiwum Towarzystwa Popierania
i Krzewienia Nauk przejęte przez Gabinet w 2014 r. (20 jedn.). Wpisano je do inwentarza, sporządzono wykazy zawartości poszczególnych
jednostek, dokonano rejestracji w bazie NABYTKI. Ponadto opracowano katalogowo dwa rękopisy średniowieczne. W Gabinecie Zbiorów
Muzycznych kontynuowano katalogowanie historycznych rękopisów
muzycznych w międzynarodowej bazie danych RISM (Répertoire
International des Sources Musicales). Podczas tych prac opracowano
226 rękopisów, dla których utworzono 254 rekordy do bazy, przekładające się na 985 rekordów incypitowych (tzn. opisujących poszczególne
utwory i ich części). W tym miejscu warto także wspomnieć o systematycznej rejestracji znaków własnościowych druków z XVII-XVIII w.
prowadzonej w lokalnej bazie proweniencyjnej przez Gabinet Starych
Druków. W bazie tej w 2015 r. utworzonych zostało 3.905 rekordów.
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Konserwacja zbiorów
BUW w liczbach

● 2.533

oprawy woluminów

● 155

zakonserwowanych obiektów

●7

w tym
w ramach praktyk
studenckich studentów
Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie

● 231

obiektów poddanych konserwacji
zachowawczej (drobnym zabiegom
konserwatorskim)

● 92

obiekty przygotowane na wystawy

Zbiory po opracowaniu zostają przekazane do miejsca ich przechowywania. Dla większości z nich jest to obszar wolnego dostępu, do którego w 2015 roku zakwalifikowano 17.572 woluminy (bez czasopism).
Drugą lokalizacją pod względem liczebności przekazywanych zbiorów
jest magazyn zwarty, do którego w 2015 roku wpłynęło: 10.940 woluminów książek oraz 7.817 woluminów czasopism. Miejscem przechowywania pozostałych nabytków są gabinety zbiorów specjalnych, które
systematycznie uzupełniają swoje księgozbiory podręczne oraz wzbogacają kolekcje główne.
Niezwykle ważnym obszarem działań Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie jest zabezpieczanie oraz konserwacja zbiorów bibliotecznych . Stosujemy działania prewencyjne, które mają minimalizować ryzyko nieuprawnionego wyniesienia zbiorów poza BUW,
umieszczając we wszystkich egzemplarzach przekazywanych do
przechowywania w wolnym dostępie antykradzieżowe paski magnetyczne. Konserwatorzy i introligatorzy dbają, aby zbiory uszkodzone
lub zniszczone mogły dalej służyć czytelnikom, a obiekty zabytkowe,
często o ogromnej wartości historycznej i artystycznej, zabezpieczają
przed ewentualną degradacją, a także przywracają im dawną świetność. Ważnym zadaniem wykonywanym przez konserwatorów było
przygotowywanie opisów stanu zachowania i opinii konserwatorskich
do obiektów użyczanych na wystawy, a także kosztorysów konserwatorskich dla tych obiektów.
BUW prowadzi na szeroką skalę działalność digitalizacyjną – przede
wszystkim z myślą o stałym rozwijaniu elektronicznej biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (e-bUW). W 2015 roku umieszczono w niej
59.202 publikacji, które łącznie zawierały 766.239 skanów. Na podaną
liczbę publikacji złożyło się 540 tytułów drukowanych książek oraz 97
tytułów drukowanych czasopism. Większość czasopism umieszczona
w e-bUW (w 2015 r. były to 63 tytuły) została zeskanowana w minionych latach w ramach projektu „NUKAT – autostrada informacji
cyfrowej”. W roku 2015 przyjęto wewnętrzną procedurę, która określała sposób postępowania przy wzajemnym wypożyczaniu czasopism na
potrzeby digitalizacji uzupełniającej między Biblioteką Uniwersytecką
w Warszawie a Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy (wcześniej wspo-
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mniane biblioteki podpisały w tej sprawie umowę). Dzięki temu udało
się uzupełnić cztery tytuły czasopism opublikowanych w poprzednich
latach w e-bUW. Łącznie w 2015 r. uzupełniono brakujące lub zniszczone strony/numery/roczniki w 15 tytułach wydawnictw ciągłych, publikując 21.039 skanów.
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie skanuje zbiory nie tylko na
potrzeby e-bUW. Digitalizację traktujemy także jako jedną z metod
zabezpieczania zbiorów, dzięki której zeskanowany oryginał możemy
dla jego bezpieczeństwa wyłączyć z udostępniania. Digitalizowane są
szczególnie cenne lub znajdujące się w złym stanie zachowania zbiory
specjalne, także ze względu na obowiązkową dokumentację.
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie regularnie, w pięcioletnich
odstępach prowadzi kontrolę zbiorów przechowywanych w wolnym
dostępie. W 2015 r. sprawdzone zostały zbiory w dziedzinie „Nauki
historyczne” w liczbie 60.488 woluminów. Przy użyciu aplikacji przygotowanej przez Oddział Obsługi Informatycznej skontrum prowadzono także w magazynie zwartym oraz poddano mu inne mniejsze kolekcje, a nawet pojedyncze tytuły czasopism znajdujących się
w zbiorach BUW.
Jednym z podstawowych obszarów aktywności bibliotecznej jest
udostępnianie zbiorów głównych (książek i czasopism, niektórych
zbiorów specjalnych), które odbywa się w przestrzeni ogólnodostępnej
(w całym obszarze wolnego dostępu, Czytelni Ogólnej, Czytelni Czasopism Bieżących i Mikroform, Wypożyczalni Miejscowej, Wypożyczalni
Międzybibliotecznej oraz czytelni i wypożyczalni Biblioteki Austriackiej), a także zbiorów specjalnych o wartości historycznej oraz artystycznej, z których można skorzystać wyłącznie w gabinetach sprawujących opiekę nad tymi kolekcjami .
Analizując statystyki udostępniania zasobów tradycyjnych, zauważamy od kilku lat stałą tendencję spadkową w tym zakresie funkcjonowania BUW. Wyjątkiem są tutaj zbiory specjalne, których w 2015 r.
zostało udostępnionych więcej niż rok wcześniej (wzrost o 1.123 jednostki). Tendencja spadkowa odczuwana jest wyraźnie w przypadku
wypożyczeń, których w 2015 r. było o ponad 23.000 mniej niż rok
wcześniej. Podobnie wygląda to w przypadku udostępniania zbiorów
z wolnego dostępu (w 2015 r. odstawiono o ponad 60.000 egzemplarzy mniej niż w 2014 r.). Zainteresowanie Czytelników przeniosło się
na dostęp do zasobów elektronicznych, tych licencjonowanych, jak
i „osiągalnych dla każdego” w elektronicznej bibliotece UW, Repozytorium UW oraz w innych źródłach.
W codziennej działalności bibliotecznej koncentrujemy się na prowadzeniu szeroko zakrojonej działalności informacyjnej. Do naszych
czytelników staramy się docierać, wykorzystując różnorodne kanały
komunikacji. W dalszym ciągu najpowszechniejszym, a jednocześnie
najskuteczniejszym środkiem realizacji polityki informacyjnej BUW
jest kontakt z czytelnikiem (bezpośredni, telefoniczny lub poprzez
pocztę elektroniczną) i udzielanie odpowiedzi na zadane przez niego pytanie. Liczba przekazanych w ten sposób informacji, choć od
kilku lat systematyczne spada, to jednak w dalszym ciągu utrzymuje
się na poziomie blisko 60.000 rocznie, z czego większość przypada
na Informatorium BUW. Obok najprostszych sposobów informowania
czytelników BUW z powodzeniem stosuje się także nieco bardziej
zaawansowane, wśród których warto wspomnieć o pisemnych zestawieniach bibliograficznych przygotowywanych na interesujący czytelnika temat (w 2015 r. przygotowano 62 zestawienia, z czego prawie
połowa sporządzona została z zakresu prawa i nauk politycznych).
Czytelnicy, którzy pojawią się w Bibliotece, mogą otrzymać bogaty,
bo liczący 24 tytuły zestaw ulotek i materiałów informacyjnych
dotyczących działalności BUW. Ulotki te są aktualizowane na bieżąco,
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Strona
buw.uw.edu.pl
● ponad 660.000
użytkowników rocznie

● 1.513.188

odsłon w roku 2015

a także tworzone są nowe, gdy wymagają tego zmiany wprowadzone
w obsłudze czytelników.
Wraz z aktywnością informacyjną BUW prowadzi także intensywną działalność dydaktyczną skierowaną do różnych grup czytelników. Obok przysposobienia bibliotecznego przeznaczonego przede
wszystkim dla studentów pierwszego roku, proponowanego w dwóch
formach: tradycyjnej połączonej z oprowadzeniem uczestników po
Bibliotece w języku polskim oraz angielskim (w 2015 r. przeszkolono
962 osoby) oraz online z wykorzystaniem platformy e-learningowej
COME UW (w 2015 r. w szkoleniu wzięły udział oraz zaliczyły test
końcowy 3.083 osoby), Biblioteka Uniwersytecka oferowała także
szkolenia dziedzinowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z działalnością biblioteczną. Największą popularnością wśród nich
cieszyło się szkolenie Mocna strona Internetu. Zasoby elektroniczne na
Uniwersytecie Warszawskim. Aktualna oferta stale aktualizowanych
szkoleń prezentowana jest na stronie internetowej BUW. W 2016 r.
planujemy jej wzbogacenie.
Bogata i różnorodna działalność dydaktyczna prowadzona jest
także w gabinetach zbiorów specjalnych, gdzie odbywają się nie tylko
kursowe wykłady akademickie oraz konwersatoria adresowane głównie do studentów Uniwersytetu Warszawskiego, ale także inne formy
dydaktyki akademickiej, takie jak jednorazowe wykłady, warsztaty
czy pokazy zbiorów, których tematyka dostosowywana jest do zapotrzebowania na specjalistyczne zajęcia dydaktyczne zgłaszane przez
pracowników naukowych UW.
Zarówno realizacja nowatorskich projektów, jak i wykonywanie
rutynowych zadań przez pracowników Biblioteki oraz codzienna obsługa użytkowników BUW wymaga okresowego lub stałego wsparcia
informatycznego. Koncentruje się ono na bieżącej obsłudze zautomatyzowanego systemu bibliotecznego VTLS/Virtua, tworzeniu i rozwoju własnych aplikacji bazodanowych, m.in. Akcesja i Czasopisma
(aplikacje wspomagające proces gromadzenia zbiorów), Sprawozdania BW (aplikacja służąca gromadzeniu, przetwarzaniu i archiwizowaniu danych sprawozdawczych przekazywanych BUW przez biblioteki
wydziałowe), SubVIR (aplikacja wspomagająca zarządzania uprawnieniami do pracy w zautomatyzowanym systemie bibliotecznym VTLS/
Virtua), administrowaniu lokalną siecią komputerową i siecią bezprzewodową oraz nadzorowaniu funkcjonowania sieci Eduroam w obszarze
wolnego dostępu, a także zarządzaniu komputerami osobistymi w BUW.
Zadaniem, które rokrocznie bardzo angażuje bibliotekarzy oraz ściśle z nimi współpracujący zespół informatyków jest zmiana dotychczasowej wersji zautomatyzowanego systemu bibliotecznego VTLS/Virtua
na nowszą, oferowaną przez dostawcę oprogramowania. Działania
informatyczne polegają na przeprowadzeniu migracji oprogramowania
VTLS/Virtua do wersji docelowej (w 2015 r. była to wersja 2014.3 SP1),
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najpierw w środowisku testowym w celu jej sprawdzenia przez bibliotekarzy, a następnie w środowisku produkcyjnym, by udostępnić ją
bibliotekarzom i czytelnikom do codziennego użytku. Zmiana wersji
oprogramowania odbywa się przy wyłączonym dostępie do katalogu
bibliotecznego, dlatego też przeprowadzamy ją w okresie, w którym
najmniej będzie to odczuwalne przez czytelników, czyli w sierpniu
(w 2015 r. w dniach 21-26 sierpnia).
Zespół informatyków BUW wspomaga także biblioteki wydziałowe
UW, przede wszystkim w zakresie użytkowania zautomatyzowanego
systemu bibliotecznego, wykonując dla nich liczne zestawienia oraz
statystyki niezbędne w pracy bieżącej, dostarczając danych, które
mogą być pomocne w prowadzeniu przez te biblioteki kontroli zbiorów,
czy wreszcie wykonując operacje na zbiorach rekordów wymagających
aktualizacji. W 2015 roku zainicjowane zostały prace nad koncepcją
automatycznego scalania katalogów bibliotek wydziałowych, prowadzonych niezależnie od BUW, z katalogiem online bibliotek UW.
W pierwszej kolejności projekt ten obejmie katalog Biblioteki Ośrodka
Studiów Amerykańskich prowadzony w systemie MicroVTLS. W 2015 r.
utworzony został wirtualny serwer, który ma obsługiwać proces scalania oraz dokonano analizy rekordów przekazanych przez Ośrodek Studiów Amerykańskich, a także zaproponowano plan przeprowadzenia
tej operacji. Właściwe prace rozpoczną się w 2016 r.
Odnotowujemy na koniec z satysfakcją, że zainteresowanie szeroko
pojętą ofertą Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, mierzone liczbą
odwiedzin wzrosło w porównaniu z poprzednim rokiem, sięgając
w 2015 r. prawie 850.000 wizyt. Średnio każdego dnia odwiedzało nas
prawie 2.600 czytelników, z czego zdecydowaną większość, bo ponad
60% stanowili członkowie społeczności akademickiej UW, a niespełna
40% – pozostali użytkownicy niezwiązani z Uniwersytetem Warszawskim. Potwierdza to, że Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, choć
nastawiona przede wszystkim na obsługę pracowników, doktorantów
i studentów Uniwersytetu Warszawskiego, cieszy się także dużą popularnością wśród innych czytelników, którzy chętnie wybierają ją jako
miejsce, gdzie znajdują doskonałe warunki do pracy i nauki.
Roman Tabisz
Wicedyrektor ds. Systemu Biblioteczno-Informacyjnego UW
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Oferta
dla UW●
Zasoby
elektroniczne
● 146

prenumerowanych,
licencjonowanych baz

● 203.373

udostępnione tytuły
książek elektronicznych
(bazy: ibuk, EBSCO,
Elsevier, Springer, ACM,
RSC, OECD i in.)

● 155.657

tytułów czasopism
elektronicznych

O zaletach zasobów elektronicznych nie trzeba chyba już nikogo
przekonywać. Łatwość dostępu dla użytkownika przez 24 godziny
na dobę, jedna z bogatszych ofert dla uczelni akademickich (nie
tylko w Polsce), dodatkowe możliwości wyszukiwania i zapisywania
danych – to tylko główne atuty bogatego źródła informacji, komplementarnego do tradycyjnych zasobów udostępnianych na miejscu.
Każdy z użytkowników, niezależnie od zainteresowań, znajdzie tu coś
dla siebie: książki, czasopisma, dane bibliograficzne, statystyczne i faktograficzne. Pracownicy naukowi mogą sprawdzić cytowania lub indeks
Hirscha. Wszechstronna oferta obejmuje bazy dla nauk humanistycznych, społecznych i ścisłych.
Biblioteka udostępnia także narzędzia ułatwiające zbiorcze wyszukiwanie w bazach, takie jak multiwyszukiwarka EDS, dzięki której
znajdziemy szybko interesujące nas artykuły czy książki bez sprawdzania pojedynczych źródeł po kolei, a także Lista AtoZ, która pozwala na szybkie ustalenie dostępności czasopism po ich tytułach
i rocznikach publikacji.
Wielkim ułatwieniem dla użytkowników pracujących w domu jest
możliwość łączenia się do baz dzięki systemowi zdalnej autoryzacji HAN.

Finansowanie baz
Autoryzowany użytkownik klika w link i pobiera bez przeszkód
pełny tekst artykułu, jednak nie oznacza to, że bazy są darmowe.
Utrzymanie zasobów elektronicznych i narzędzi ich wspomagających
(multiwyszukiwarki EDS) jest możliwe dzięki pięcioprocentowemu
odpisowi, pochodzącemu z tzw. BST (czyli badań statutowych prowadzonych na UW). W 2015 r. była to kwota 1.647.252 zł. Do tego
należy doliczyć także dopłaty dokonane przez kilka wydziałów
(współfinansowanie lub pełne finansowanie niektórych specjalistycznych tytułów baz). W 2015 r. Wydziały przeznaczyły na bazy kwotę
236.084,04 zł, przy czym dane te nie dotyczą prenumeraty pojedynczych tytułów czasopism.
Faktyczna wartość naszych baz jest znacznie większa od kwoty,
którą wykłada UW. Od kilku lat MNiSW opłaca dla wszystkich akademickich instytucji w Polsce dostęp do kilku bardzo drogich baz,
a także finansuje w 50% dostęp do kilku innych.
Anna Pełka
Wicedyrektor ds. Informacji Naukowej i Zasobów Elektronicznych
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Zapraszamy do korzystania!

buw.uw.edu.pl

można skorzystać z okienka
multiwyszukiwarki
na środku strony
oraz zakładki E-zbiory
w górnym menu
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NUKAT
●Narodowy

Uniwersalny
Katalog Centralny

●

● W 2015 r.

użytkownicy katalogu
NUKAT przeprowadzili
w nim łącznie

32.395.431
wyszukiwań ●
średnio 2.807.973
miesięcznie

Rok 2015 w Centrum NUKAT, oddziale BUW prowadzącym centralny
katalog bibliotek naukowych i akademickich (www.nukat.edu.pl) był
rokiem kilku istotnych zmian i intensywnej wymiany opinii z bibliotekami partnerskimi. W budowaniu baz katalogu centralnego uczestniczyło
1.505 bibliotekarzy ze 140 polskich bibliotek naukowych (o 12 więcej
niż w 2014 r.), głównie akademickich. Liderami pod względem liczby
wprowadzonych do katalogu NUKAT nowych rekordów bibliograficznych były Biblioteka Jagiellońska oraz biblioteki uniwersyteckie w Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Centrum NUKAT koordynowało
proces współkatalogowania w bazie centralnej, ustalało procedury
współpracy oraz modyfikowało narzędzia wprowadzania, dystrybucji
i kontroli poprawności danych.
Dwie główne bazy katalogu NUKAT powiększyły się w roku 2015:
1) baza rekordów bibliograficznych (katalog NUKAT) o 242.280
nowych rekordów (wzrost o 8,12% w stosunku do roku poprzedniego)
2) baza rekordów haseł wzorcowych (formalnych i przedmiotowych
– JHP KABA) o 215.930 rekordów (wzrost o 6,66%)
To duży przyrost danych, a wpływ na to miała istotna zmiana dotycząca oznaczeń odpowiedzialności w rekordzie bibliograficznym,
potocznie określana „odejściem od zasady trzech” (chodzi o maks. trzech
autorów uwzględnianych zwyczajowo w opisie NUKAT; od stycznia
2015 r. w opisie bibliograficznym wymieniani są bezwzględnie wszyscy
autorzy, pojawiający się na stronach dzieła, z którego pobierane są dane).
Ta zmiana, jak i szereg innych ustaleń metodycznych była przedmiotem
licznych szkoleń prowadzonych przez metodyków Centrum NUKAT
w trybie głównie webinaryjnym (287 godz. szkoleń dla 1.591 osób). Innym rodzajem działalności szkoleniowej jest aktywny udział pracowników Centrum NUKAT w konferencjach i spotkaniach branżowych i publikacje fachowe (17 artykułów/komunikatów).
Katalog NUKAT jest największym w Polsce i jednym z największych
w Europie systemem centralnej informacji o zbiorach bibliotek naukowych i akademickich w kraju. Tak ze względu na wielkość zasobu, jak
i jego zawartość budzi zainteresowanie międzynarodowych instytucji
branżowych, publicznych i komercyjnych, prowadzących globalne systemy informacji bibliograficznej i bibliotecznej. Przejawem tego jest nasza
wieloletnia już współpraca z:
OCLC – Online Computer Library Center (www.oclc.org ) – w 2015 r.
przekazano do OCLC 240.185 rekordów nowych i 1.480 rekordów usuniętych pochodzących z bazy NUKAT. W katalogu WorldCat znajduje
się obecnie (dane z 17 stycznia 2016 r.) ponad 3.199.161 rekordów bibliograficznych z symbolem NUKAT. Uczestniczenie w budowaniu globalnej
informacji o zbiorach bibliotek na świecie przyczynia się do upowszechniania wiedzy o Polsce, jej kulturze i nauce oraz ułatwia użytkownikom
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z całego świata dostęp do piśmiennictwa przechowywanego w polskich
bibliotekach.
VIAF – Virtual International Authority File (viaf.org) – przekazano
11 transzy rekordów z hasłami formalnymi dla nazw osobowych oraz
powiązanych z nimi rekordów bibliograficznych. W ostatnim pliku z grudnia było to 1.433.605 rekordów khw i 3.127.242 rekordy bibliograficzne.
W 2015 r. rozpoczęto prace przygotowawcze i testy mające na celu
uzupełnienie rekordów Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych numerami VIAF (pole 024 rekordu khw). Umożliwi to powiązanie rekordów
CKHW z ich odpowiednikami w sieci semantycznej i zwiększy obecność informacji gromadzonych w CKHW.
CERL – Consortium of European Research Libraries (www.cerl.org)
– wygenerowano z bazy NUKAT pierwszy plik z kompletami rekordów
khw dla rekordów bibliograficznych starych druków (z datą wydania
do 1830 r.). Plik zawierał 65.200 rekordów khw dla 71.399 rekordów
bibliograficznych. Konsorcjum CERL jest także zainteresowane pobieraniem z NUKAT opisów dokumentów z bibliotek niewspółpracujących
z Polską Grupą. Wymaga to jednak szczegółowych ustaleń z bibliotekami. Mocnym argumentem za taką współpracą powinna być obecność
informacji o zbiorach w specjalistycznym katalogu.
EBSCO (www.ebscohost.com) – z propozycją udostępniania bazy
NUKAT w multiwyszukiwarce EBSCO Discovery Service zwrócił się do
Centrum NUKAT przedstawiciel EBSCO Information Services. Dane bazy
NUKAT miałyby być poindeksowane w EDS, tak jak dane z poszczególnych bibliotek. W roku 2015 zawarto umowę o świadczeniu usług
w chmurze oraz przygotowano narzędzia do obsługi takiej współpracy
w roku 2016, która będzie polegała na przekazywaniu codziennie na serwer ftp firmy sześciu plików z danymi w formacie wymiennym (ISO 2709).
Praca Centrum NUKAT podlega dyskusji i ocenie zarówno wewnętrznej (BUW oraz ICM UW), jak i zewnętrznej. To drugie realizuje się poprzez działalność ciał doradczych i opiniujących złożonych z przedstawicieli bibliotek partnerskich: Zespołu Koordynacyjnego NUKAT, Zespołu
Konsultacyjnego JHP KABA, corocznych (w grudniu) spotkań z bibliotekarzami systemowymi z bibliotek NUKAT. W roku 2015 reaktywowano
też grupę roboczą ds. opracowania dokumentów (w jej skład wchodzi 10
wybitnych katalogerów z bibliotek partnerskich).
Ewa Kobierska-Maciuszko
Centrum NUKAT

● Polska Grupa w CERL
Biblioteka Jagiellońska
Biblioteka Gdańska PAN
Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
Biblioteka Narodowa
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
Biblioteka Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich
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Biblioteki
Wydziałowe
UW ●
Na system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Warszawskiego
składa się Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie jako biblioteka
główna oraz 43 biblioteki wydziałów, instytutów lub innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej
bibliotekami wydziałowymi. W roku 2015 liczba bibliotek wydziałowych zmniejszyła się w stosunku do roku wcześniejszego o jedną,
na skutek włączenia Biblioteki Ośrodka Studiów Brytyjskich w strukturę Biblioteki Instytutu Anglistyki, gdzie ta wydzielona kolekcja nosi
obecnie nazwę Księgozbioru Pracowni Ośrodka Studiów Brytyjskich.
Obydwie Biblioteki zostały przeniesione w 2015 r. do tymczasowej
lokalizacji przy ulicy Hożej 69 w związku ze złym stanem technicznym dotychczasowej siedziby przy ulicy Nowy Świat 4.
Kolejny rok sprawozdania rocznego nie złożyła Biblioteka Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum”, która pomimo formalnego istnienia nie prowadzi działalności
bibliotecznej i w związku z tym nie została uwzględniona w niniejszym sprawozdaniu.
W bibliotekach wydziałowych pracuje łącznie 218 osób zatrudnionych na 204,38 etatu (w 2014 r. 219 osób na 207,25 etatu). Biblioteka
Instytutu Astronomii, Biblioteka Wydziału Artes Liberales, Biblioteka im. Taubenschlaga Papirologii, Prawa Rzymskiego i Antycznego,
Biblioteka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka
Niemieckiego i Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli
Języka Francuskiego, Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej, Biblioteka Szkoły Języków Obcych, Biblioteka Uniwersyteckiego Centrum
Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym pracują w jednoosobowej
obsadzie, natomiast w największej pod względem liczby zatrudnionych Bibliotece Wydziału Orientalistycznego pracuje 16 osób, rozproszonych w różnych lokalizacjach zakładów i bibliotek.
Wielkość zbiorów wszystkich bibliotek wydziałowych wyniosła
w 2015 roku 2.732.560 jednostek ewidencyjnych (2.711.994 w 2014 r.).
Największymi zbiorami może się pochwalić Biblioteka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych (315.332 jednostki inwentarzowe). Najmniejsza pod tym względem biblioteka wydziałowa - Uniwersyteckie
Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, dysponuje zaledwie 2.782 jednostkami inwentarzowymi. Z kolei zarówno największy
wpływ, jak i ubytek zbiorów w 2015 r. odnotowała Biblioteka Instytutu
Anglistyki (odpowiednio 7.001 oraz 3.049 jednostek inwentarzowych).
Duży wpływ wynikał z przejęcia przez Bibliotekę IA księgozbioru
Biblioteki OSB, natomiast wysoka liczba ubytków związana była z selekcją
przeprowadzoną przy okazji przeprowadzki do nowej lokalizacji.
Chociaż biblioteki wydziałowe organizacyjnie są niezależne od
biblioteki głównej, 37 z nich tworzy wraz z BUW-em wspólny kata-
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log komputerowy w systemie Virtua, zaś 21 wypożycza swoje zbiory za pomocą wspólnego katalogu. W stosunku do roku poprzedniego liczba bibliotek, które zaczęły udostępniać zbiory automatycznie,
powiększyła się o dwie jednostki – Bibliotekę Instytutu Germanistyki
i Bibliotekę Katedry Hungarystyki. Opracowywanie i udostępnianie
zbiorów we wspólnym katalogu jest niewątpliwie najwygodniejsze dla
czytelnika, który w jednym miejscu może znaleźć możliwie kompletną
informację na temat zasobów bibliotek UW. W ten sam sposób rozpoczęto także udostępnianie zbiorów Pracowni Ośrodka Studiów Brytyjskich Instytutu Anglistyki. Pozostałe biblioteki prowadzą swoje katalogi
w sposób rozproszony w systemach ACCESS, HORIZON, ISIS, KOHA,
MicroVTLS, MAK, SOWA2.
Biblioteki wydziałowe prowadzą działania związane z digitalizacją
dokumentów. Do najciekawszych projektów, w które zaangażowane
były biblioteki wydziałowe, należy Archiwum Cyfrowe Połączonych
Bibliotek Wydziału Filozofii i Socjologii UW, Instytutu Filozofii i Socjologii PAN i Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Jest to platforma naukowo-badawcza, udostępniające cyfrowe kopie archiwalnych
zbiorów specjalnych przechowywanych w Połączonych Bibliotekach
oraz Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie. W 2015 r. na
potrzeby Archiwum Cyfrowego zdigitalizowano materiały archiwalne
ze spuścizn: Sergiusza Hessena, Henryka Elzenberga oraz Kazimierza
Twardowskiego.
W 2015 r. cztery biblioteki wydziałowe: Wydziału Matematyki
Informatyki i Mechaniki, Wydziału Fizyki, Wydziału Pedagogicznego
i Ośrodka Studiów Amerykańskich wspólnie z BUW użytkowały system elektronicznych rozliczeń za pomocą tzw. e-obiegówki działający
w oparciu o USOS. Należy się spodziewać, że w 2016 roku do tego
grona dołączą kolejne jednostki organizacyjne UW, a tym samym także działające w nich biblioteki.
Biblioteki wydziałowe prowadzą działania informacyjne i promujące swoją działalność za pomocą szkoleń, informacji w formie papierowej oraz na stronach www. Na temat Księgozbioru Pracowni OSB
Instytutu Anglistyki powstał film, który dostępny jest na portalu YouTube (youtube.com/watch?v=9xBg787FIc0). Biblioteki wydziałowe organizują również wystawy i konferencje. Do najciekawszych takich wydarzeń, należało seminarium naukowe Migracje w Europie i w Polsce:
za czy przeciw? Fakty oraz interpretacje, zorganizowane przez Centrum
Europejskie 7 grudnia 2015 r. Natomiast w czytelni Biblioteki Wydziału
Fizyki w dniach 23–28 listopada 2015 r. była prezentowana wystawa
The road to relativity, towarzysząca The 2nd Conference of the Polish
Society on Relativity: 100 Years of General Relativity, zorganizowanej
przez Polskie Towarzystwo Relatywistyczne i Wydział Fizyki UW.
Walentyna Karmelitow
Samodzielna Sekcja ds. Automatyzacji Procesów Bibliotecznych
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● Prace
badawcze
i oferta
kulturalna
Biblioteka, działając stale na rzecz pomnażania kapitału intelektualnego swoich użytkowników, również poprzez prace badawcze
obejmujące zbiory, także w kontekście światowego dziedzictwa,
prowadziła w 2015 r. dalsze prace nad projektami finansowanymi z grantów MNiSW w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Humanistyki. Kontynuowano projekt Katalogi zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (Gabinet Rycin – kierownik: dr hab. Jolanta Talbierska). Wznowiono prace nad projektem
Dziedzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie,
inwentaryzacja (Gabinet Starych Druków – koordynator: Elżbieta Bylina, Gabinet Zbiorów Muzycznych). Do zgodnego z harmonogramem
końca w 2017 r. zmierzają prace nad Katalogiem druków XVI wieku
w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (Gabinet Starych
Druków – kierownik: Halina Mieczkowska). Z okazji 30-lecia istnienia Gabinetu Dokumentów Życia Społecznego podsumowano badania nad licznymi grupami zbiorów (dokumenty „solidarnościowe”,
druki turystyczne i in.). W Gabinecie Zbiorów Muzycznych kontynuowano badania i opracowanie Archiwum Włodzimierza Kotońskiego.
Zbigniew Olczak w ramach projektu Historia Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 1817–1915, przeprowadził kwerendy w Petersburgu:
w Rosyjskim Państwowym Archiwum Historycznym oraz w zasobach
archiwalnych Ministerstwa Oświaty i Rosyjskiej Biblioteki Narodowej.
Okazją do podsumowania stanu badań nad kolekcją rossików
w Gabinecie Zbiorów XIX w. było międzynarodowe seminarium naukowe Polskie i rosyjskie dziedzictwo kulturowe w zbiorach bibliotecznych – perspektywy badań, które odbyło się 26 V we współpracy

 Tu BUWam. Tu czytam. Teatr z okazji 16-lecia funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie na Powiślu.
15 XII 2015 r. na specjalnie zaaranżowanej scenie aktorzy teatrów warszawskich, a wśród nich: Andrzej Seweryn, Jarosław
Gajewski, Marcin Kwaśny, Magdalena Warzecha, Joanna Kwiatkowska-Zduń, Jacek Król, Paweł Kleszcz oraz teatru studenckiego Hybrydy, zaprezentowali fragmenty sztuk teatralnych i teksty
dramatyczne, m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Williama Szekspira, Witolda Gombrowicza, Aleksandra Fredy, Antoniego Czechowa. Wsparli nas przy organizacji: Teatr Polski, Teatr Narodowy, Stowarzyszenie Słowodaje Teatr, Klub Komediowy, Teatr
Hybrydy UW. Elementy aranżacji sceny wypożyczyła firma Marro.
Polskie Radio Czwórka objęło wydarzenie patronatem medialnym.
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 Goya, Franesco José y Lucientes (1746–1828) Lepiej próżnować/ Mejor es holgar, Inw.Dep. 4124 ● Akwaforta zaprezentowana wraz z 36 innymi obiektami z Gabinetu Rycin w Muzeum
Narodowym w Gdańsku na wystawie współorganizowanej
przez BUW – Grzech. Obrazy grzechu w sztuce europejskiej od
XV do początku XX wieku, 30 X 2015–31 I 2016
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z Państwową Publiczną Naukowo-Techniczną Biblioteką Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk (materiały konferencji opublikowane w: „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”
2015 T. 9, ISSN 1897-0788).
W ramach członkostwa BUW w IAML (International Association
of Music Libraries, Archives and Documentation Centres) Ewa Hauptman-Fischer poprowadziła sesję Poland, Estonia, Russia na Congress
Music Research in the Digital Age (we współpracy z IMS – International
Musicological Society) w Nowym Jorku, w dniach 21–26 V.
Zbiory BUW wzbogacają ekspozycje artystyczne i dokumentalne
w kraju i za granicą. Oryginalne obiekty, głównie z kolekcji specjalnych
w 2015 r. były prezentowane na 13 wystawach krajowych i dwóch
zagranicznych.
Inspirując się m.in. obchodami 250. rocznicy Teatru Publicznego
w Polsce, zaproponowano na XIX Festiwal Nauki (21–24 IX 2015 r.)
prezentacje zilustrowane wybranymi obiektami ze zbiorów specjalnych (Aktorka, która grała Hamleta – pamiątki po Stanisławie Wysockiej
w BUW, Zanim uniesie się kurtyna – projekty, scenografia, kostiumy i in.).

Lokalizacja: BUW
Atrakcyjna architektura gmachu na Powiślu, piękne położenie nad
Wisłą – a jednak w sercu Warszawy oraz profesjonalna obsługa
Administracji BUW sprawiają, że Biblioteka Uniwersytecka już od
wielu lat gości szereg prestiżowych i cyklicznych imprez. Trudno
sobie wyobrazić lepsze miejsce na wręczanie literackiej nagrody Nike
(4 października), nagrody im. Teresy Torańskiej (22 listopada) czy nagrody Teofrasta (15 października).
Prezentowane w BUW wystawy mogą liczyć na dobrą frekwencję oraz zainteresowanie zwiedzających (m.in. Afganistan: stabilizacja
i bezpieczeństwo. 13 lat misji afgańskiej w obiektywach wojskowych
fotoreporterów i filmowców, 14–28 II, organizator: MON, Dialog
o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888–1971), 25 IV–12 V, organizator: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział
IPN we Wrocławiu).
Organizowane w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach
Biblioteki konferencje i warsztaty zyskują dodatkowy walor w postaci bliskości pięknego ogrodu dachowego i nieprzeciętnej architektury
otoczenia .
Agnieszka Kościelniak-Osiak
Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy

 Jean-Louis Prieur (1732–1795) Projekt kinkietu do Sali Asamblowej na Zamku Królewskim w Warszawie. Widok frontalny, Paryż
ok. 1779, Inw.zb.d. 8358 ● Rysunek eksponowany w Musée Nissim
de Camondo w Paryżu na wystawie Dessiner et ciseler le bronze,
Jean-Louis Prieur (1732–1795), 15 X 2015–17 I 2016
 BUW tradycyjnie już włączył się w XII Noc Muzeów
(16 V 2015 r.), podczas której ponad 750 odwiedzających zapoznało się z prezentacjami obiektów z kolekcji specjalnych, m.in.
z okazji 50. rocznicy śmierci Marii Dąbrowskiej, 600. rocznicy
urodzin Jana Długosza.
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● Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

współpracuje z:

AANLA

Association des Amis des Nouvelles du Livre Ancien

CERL

Consortium of European Research Libraries
(przedstawiciel w Directors’ Board)

IAC

International Advisory Committee of Keepers
of Public Collection of Graphic Art

IAML

International Association of Music Libraries
(przedstawiciel w Directors’ Board)

ICAM

International Confederation of Architectural Museums

IFLA

International Federation of Library Associations
and Institutions

LIBER

Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche
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Plany na
2016 rok
Jubileusz UW i nie tylko

:

Rok 2016 upłynie pod znakiem jubileuszy. Już w 2015 r. Biblioteka
aktywnie włączyła się w obchody 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego, proponując szereg imprez. Co miesiąc odbywają się spacery
tematyczne po BUW kierowane do dzieci i osób starszych po hasłem
BUW łączy pokolenia. 8 marca odbędzie się druga edycja spotkań eksperckich z kuratorami zbiorów specjalnych i konserwatorami, w trakcie których skonsultować było można przyniesione stare książki, mapy,
ryciny, pocztówki i inne materiały. Pierwsza edycja poradnictwa antykwarycznego pod hasłem Poznaj swoje skarby z 8 grudnia cieszyła
się dużym zainteresowaniem. Jednak najważniejszym wydarzeniem
będzie wystawa 200 obiektów na 200 lat. Nie tylko książki, której
wernisaż odbędzie się 6 października 2016 r. Niezwykła ekspozycja
prezentująca wizerunki najcenniejszych obiektów przechowywanych
w Bibliotece otworzy jubileusz samej Biblioteki, która na przełomie lat
2016 i 2017 będzie obchodziła 200. rocznicę. 4 grudnia odbędzie się
jubileuszowa VI Aukcja prac artystów współczesnych na rzecz BUW,
a 15 grudnia kolejna odsłona akcji Tu BUWam. Tu czytam również
w urodzinowej oprawie.
Zofia Kajczuk
Oddział Promocji, Wystaw i Współpracy
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Ruszyły prace nad nową stroną www
W wakacje 2015 roku rozpoczęły się prace przygotowawcze nad
powstaniem nowej strony www. Ta obecna pobiła już dawno rekord
długości swojego istnienia na tle wszystkich dotychczasowych stron
internetowych Biblioteki.
Potrzebę zmiany widzieliśmy już od kilku lat, ale ciągle coś stawało
na przeszkodzie. W połowie roku doczekaliśmy się ostatecznych wytycznych z Biura Promocji UW w postaci kilku propozycji graficznych rozwiązań na wzór strony UW. Okazało się, że dopuszczalne są także lokalne
graficzne rozwiązania, nienawiązujące tzw. layoutem do strony UW.
Po naradach merytoryczno-techniczo-estetycznych wybraliśmy
projekt strony głównej oparty na układzie strony UW i jednocześnie
nawiązujący kolorystyką do charakterystycznej dla BUW zieleni.
Autorem tego projektu jest Karol Mirowski, informatyk z Centrum NUKAT. Do prac nad stroną zaangażowane zostały zespoły robocze, które
opracowują treść poszczególnych działów.
Jeden z zespołów był (i jest) odpowiedzialny za koncepcję struktury,
czyli układu menu na stronie głównej i wzajemnych powiązań pomiędzy działami. Jest to najważniejszy element pracy, wpływający na końcową funkcjonalność znacznie bardziej niż aspekt graficzny.
Wiele jeszcze przed nami. Obecnie Koledzy z Oddziału Obsługi
Informatycznej przymierzają się do prac związanych z budową struktury
„od środka”. Strona będzie budowana w systemie zarządzania treścią
Wordpres, czyli innym, niż dotychczas używany. Będzie zawierała także nasze „spersonalizowane” funkcjonalności. W 2016 roku planowane
jest oddanie do użytku nowej strony.
Anna Pełka
Wicedyrektor ds. Informacji Naukowej i Zasobów Elektronicznych
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Liczby
i fakty ●
2014

2015

BUW
Biblioteki UW
ogółem
książki
Zinwentaryzowane zbiory bibliotek UW czasopisma
oraz zasoby elektroniczne udostępniane
zbiory specjalne i zinwentaryzoza pośrednictwem BUW
wane zasoby elektroniczne

Zarejestrowani czytelnicy
Udostępnianie zbiorów
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6 370 282

6 561 330

2 037 379

2 071 425

2 068 743

2 082 580

729 894

356 653

740 791

358 177

400 085

289 479

403 730

291 803

175 715

203 373

e-czasopisma

112 378

155 657

publikacje w e-bUW

197 274

256 476

ogółem

149 805

160 791

51 142

aktywni

28 158

35 560

26 890

33 438

767 601

342 343

761 369

281 952

wypożyczanie

479 366

285 275

455 985

278 454

odwiedziny strony domowej
biblioteki

1 376 895

bd

1 513 188

bd

6 514

7 729

4 479

8 169

wykłady akademickie prowadzone przez pracowników
bibliotek

29

4

36

5

oprowadzanie po bibliotece

1 855

bd

1 574

bd

rekordy bibliograficzne

38

37

1 094 882
934 951

wejścia do katalogu

Pracownicy

51 531

na miejscu w bibliotece

rekordy egzemplarza

Wydatki na działalność bibliotek
(w tysiącach zł)

BW

45

liczba bibliotek opracowujących
zbiory wspólnie z BUW
Stan katalogu online bibliotek UW

BUW

e-książki

szkolenia studentów I roku
Działalność informacyjna i dydaktyczna

BW

1 170 793

1 031 657

739 623

ogółem

29 195,1

eksploatacja gmachu

998 236

1 085 650

1 012 877
bd

29 720,9

bd

10 040,8

bd

9 618,7

bd

zbiory

727,9

2 166,6

679,4

2 281,2

ogółem

264

218

255

218

zatrudnieni na cały etat

251

194

240

190

bibliotekarze dyplomowani

12

1

12

1
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●

Publikacje

(w wyborze, pełny wykaz na stronie www oraz w bazie PBN)

Książki:
1. Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde (1771-1847) pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę
śmierci. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Warszawie, 19–20 listopada 2012 r. CUBRZYŃSKALEONARCZYK Maria (red. nauk.), MIECZKOWSKA Halina (współpraca). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015,
322 s., il. kolor. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie,
ISSN 0509-7185). ISBN 978-83-235-1969-0.
2. BOROWIEC Magdalena (współpraca). JASIŃSKA-JĘDROSZ
Elżbieta. Rękopisy muzyczne w zbiorach Archiwum Kompozytorów
Polskich BUW. Katalog. T. 1: A-Ł. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2014. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185; 34) (Archiwum Kompozytorów Polskich).
ISBN 978-83-235-1961-4.
3. BYLINOWA Elżbieta (współautor). CZAPNIK Marianna (współautor). CUBRZYŃSKA-LEONARCZYK MARIA (proweniencje).
KOSMOWSKA Ewa (współautor). MILEWSKA-KOZŁOWSKA Joanna
(współautor). WIENCEK Izabela (współautor). MIECZKOWSKA Halina
(red.), Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
w Warszawie. T. 5 : L-O. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, 850 s., [12] k. tabl. kolor. (Prace Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, ISSN 0509-7185 ; 36). ISBN 978-83-235-2067-2.
4. Ewa PISKUREWICZ (oprac. tekstu). DĄBROWSKA Maria: Królowa Jadwiga patrzy sobie przez okno, Warszawa: Biblioteka Uniwersytecka, 2015. ISBN 978-83-936791-1-9.
Rozdziały w publikacjach zbiorowych
1. CZAPNIK Marianna. Oprawy druków poznańskiego Monogramisty MC. W: WAGNER Arkadiusz (red.). Tegumentologia polska dzisiaj.
Polish Bookbinding Studies. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015, s. 133-164. ISBN: 978-83-231-3490-9.
2. KACPRZAK Marta M. Z literatury dewocyjnej XVII wieku: "Postne
nabożeństwo" Adama Makowskiego SJ (1630) jako ignacjańskie ćwiczenia duchowne. W: DACKA-GÓRZYŃSKA Iwona M., PARTYKA Joanna
(red.). Staropolska literatura dewocyjna. Gatunki, tematy, funkcje. Warszawa: Wydawnictwo DIG, 2015, s. 139-176. ISBN 978-83-7181-923-0.
3. ŁAZICKA Małgorzata. Miniaturowe ryciny ornamentalne małych
mistrzów niemieckich. W: DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA Joanna,
DWORZAK Agata, BETLEJ Andrzej (red.). Ornament i dekoracja dzieła
sztuki. Studia z historii sztuki. Warszawa: Wydawnictwo Attyka, 2015,
s. 175-186. ISBN 978-83-88341-97-7.
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4. OLCZAK Zbigniew. Księgi staroobrzędowców w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W: DEMBSKA Katarzyna, GŁUSZKOWSKI Michał (red.). Rosja w dialogu kultur. T. 1. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2015, s. 51-64. ISBN 978-83-231-3393-3.
5. TALBIERSKA Jolanta. Ornament i wzornik warsztatowy a grafika
europejska XV i początku XVI wieku. W: DARANOWSKA-ŁUKASZEWSKA Joanna, DWORZAK Agata, BETLEJ Andrzej (red.). Ornament i dekoracja dzieła sztuki. Studia z historii sztuki. Warszawa: Stowarzyszenie
Historyków Sztuki, Wydawnictwo Attyka, 2015, s. 145-162. ISBN 97883-88341-97-7.
6. WIOROGÓRSKA Zuzanna. Field-Specific Information Needs of
Doctoral Students in Psychology. A Comparative Study. W: KURBANOĞLU Serap et al. (eds.). Information Literacy: Moving Toward Sustainability. Third European Conference, ECIL 2015, Tallinn, Estonia,
October 19–22, 2015, Revised Selected Papers. Cham: Springer 2015,
p. 375-382. (Communications in Computer and Information Science;
vol. 552). ISBN 978-3-319-28196-4.

Artykuły w czasopismach o międzynarodowym
zasięgu:
1. HAUPTMAN-FISCHER Ewa: Unknow Compositions by Johann
Alois Lamb in Lubiąż. A Contribution to the Composer's Biography. „Musicologica Olomucensia” 2015 vol. 21 June, p. 7-22. ISSN 1212-1193.
2. WIOROGÓRSKA Zuzanna (współautor). Polish digital content in the European space. „Les Cahiers du Numérique” 2015, no 1,
p. 129-140. ISSN 1622-1494.
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Struktura
organizacyjna
Biblioteki
Uniwersyteckiej
w Warszawie ●
DYREKTOR

(stan na dzień 31 grudnia 2015)

dr hab. Jolanta Talbierska

WICEDYREKTOR ds.
SYSTEMU BIBLIOTECZNOINFORMACYJNEGO UW
mgr Roman Tabisz

WICEDYREKTOR ds.
INFORMACJI NAUKOWEJ
I ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH
mgr Anna Pełka

WICEDYREKTOR ds.
ADMINISTRACYJNYCH
I FINANSOWYCH
mgr Renata Gierak

ODDZIAŁ PROJEKTÓW CELOWYCH
I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
mgr Anna Wołodko

ODDZIAŁ GROMADZENIA
I UZUPEŁNIANIA ZBIORÓW
mgr Barbara Chmielewska

ODDZIAŁ USŁUG
INFORMACYJNYCH I SZKOLEŃ
mgr Anna Książczak

GABINET RYCIN

ODDZIAŁ
OPRACOWANIA ZBIORÓW
mgr Ewa Józefowicz

ODDZIAŁ PROMOCJI,
WYSTAW I WSPÓŁPRACY
mgr Zofia Kajczuk

SEKRETARIAT DYREKCJI

ODDZIAŁ
WYDAWNICTW CIĄGŁYCH
mgr Ewa Rejmer

ODDZIAŁ ROZWOJU
ZASOBÓW ELEKTRONICZNYCH
mgr Grzegorz Kłębek

PEŁNOMOCNIK KWESTORA

ODDZIAŁ
PRZECHOWYWANIA ZBIORÓW
mgr Wojciech Nowak

SAMODZIELNE STANOWISKO
DO SPRAW
ZASOBU ARCHIWALNEGO BUW
mgr Marek Świeżewski

GABINET ZBIORÓW MUZYCZNYCH
mgr Piotr Maculewicz

ODDZIAŁ KONTROLI
I SELEKCJI ZBIORÓW
mgr Joanna Chełstowska

BIBLIOTEKA AUSTRIACKA
mgr Maciej Soborczyk
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●●●
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie
ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa
e-mail: buw@uw.edu.pl
www.buw.uw.edu.pl
www.facebook.com/BUWnaDOBREJ
tel.: (22) 55 25 178, 55 25 179 (Informatorium)

Biblioteki Wydziałowe

9. Biblioteka Wydziału Geologii
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
e-mail: lib.geol@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 40 022
10. Biblioteka Instytutu Archeologii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
e-mail: bibliotekaiauw@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 22 832
11. Biblioteka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej
ul. Żurawia 4, 00-503 Warszawa
e-mail: etnolibr.wh@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 31 614, (22) 55 31 615
12. Biblioteka Instytutu Historii Sztuki
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
e-mail: biblioteka.ihs@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 20 556
13. Biblioteka Instytutu Historycznego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
e-mail: biblioteka.ih@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 20 416

1. Biblioteka Wydziału "Artes Liberales"
ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa;
e-mail: chmielak@ibi.uw.edu.pl
tel.: (22) 552 02 98, wewn. 116

14. Biblioteka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów
Bibliologicznych
ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa
e-mail: biblos@uw.edu.pl
tel.: (22) 826 61 63

2. Biblioteka Wydziału Biologii
ul. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
e-mail: biblioteka@biol.uw.edu.pl
tel.: (22) 55 42 520, (22) 55 42 521, (22) 55 42 522

15. Biblioteka Instytutu Muzykologii
ul. Krakowskie Przedmieście 32, 00-927 Warszawa
e-mail: bibl.imuz@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 21 534

3. Biblioteka Wydziału Chemii
ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
e-mail: biblio@chem.uw.edu.pl
tel.: (22) 55 26 243, (22) 55 26 247

16. Biblioteka im. R. Taubenschlaga Papirologii,
Prawa Rzymskiego i Antycznego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
e-mail: bibpapir.archeo@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 20 388

4. Biblioteka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
ul. Nowy Świat 69, 00-046 Warszawa
e-mail: biblioteka.wdinp@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 20 295, (22) 55 20 296
5. Połączone Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii
Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa
Filozoficznego
ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa
e-mail: biblioteka.wfis@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 20 161, (22) 55 23 708

17. Biblioteka Wydziału Matematyki, Informatyki
i Mechaniki
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa
e-mail: biblmim@mimuw.edu.pl
tel.: (22) 55 44 104, (22) 55 44 105, (22) 55 44 101
18. Biblioteka Wydziału Nauk Ekonomicznych
ul. Długa 44/50, 00-241 Warszawa
W 2016 roku planowane czasowe przeniesienie Biblioteki
WNE do budynku BUW przy ul. Dobrej 56/66.
e-mail: biblioteka@wne.uw.edu.pl

6. Biblioteka Instytutu-Obserwatorium Astronomicznego
Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa
e-mail: library@astrouw.edu.pl
tel.: (22) 55 30 507 wew. 118

19. Biblioteka Instytutu Anglistyki
ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa
e-mail: iabibl@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 314 35 (29, 28, 33)

7. Biblioteka Wydziału Fizyki
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
e-mail: biblioteka@fuw.edu.pl
tel.: (22) 55 32 441, (22) 55 32 438

20. Biblioteka Instytutu Germanistyki
ul. Dobra 55, 00-311 Warszawa
e-mail: biblioteka.ig@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 20 915

8. Biblioteka i Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów
Regionalnych
ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
e-mail: biblioteka.wgsr@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 20 677, (22) 55 20 649, (22) 55 20 621

21. Biblioteka Iberystyki, Italianistyki i Romanistyki
ul. Oboźna 8, 00-332 Warszawa
e-mail: kital.biblioteka@uw.edu.pl,
iiber.biblioteka@uw.edu.pl, irom.biblioteka@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 21 556, (22) 55 20 520
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22. Biblioteka Katedry Hungarystyki
ul. Dobra 55, 00-311 Warszawa
e-mail: h.grzymska@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 20 960

32. Biblioteka Wydziału Psychologii
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
e-mail: bibl@psych.uw.edu.pl
tel.: (22) 55 49 723

23. Biblioteka Wydziału Orientalistycznego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
e-mail: d.m.zwolinska@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 20 858

33. Biblioteka Wydziału Lingwistyki Stosowanej
ul. Szturmowa 4, 02-678 Warszawa
e-mail: biblioteka.wls@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 34 280, (22) 55 34 250

Biblioteka Zakładu Języków i Kultur Afryki
tel.: (22) 55 20 517

34. Biblioteka Instytutu Lingwistyki Stosowanej
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
e-mail: biblioteka.ils@uw.edu.pl
tel. (22) 55 26 046, (22) 55 26 034

Biblioteka Zakładu Arabistyki
tel.: (22) 55 21 309
Biblioteka Zakładu Azji Południowej
tel.: (22) 55 20 459
Biblioteka Zakładu Japonistyki
tel.: (22) 55 20 464
Biblioteka Zakładu Koreanistyki
tel.: (22) 827 56 04
Biblioteka Ludów Azji Środkowej (Mongolistyki i Tybetologii)
tel.: 22 55 20 513
Biblioteka Zakładu Turkologii i Iranistyki
tel.: (22) 55 20 353
Biblioteka Zakładu Sinologii
tel.: (22) 55 20 689
24. Biblioteka Wydziału Pedagogicznego im. prof. Bogdana
Suchodolskiego
ul. Mokotowska 16/20, 00-561 Warszawa
e-mail: biblio.pedagog@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 30 864
25. Biblioteka Instytutu Filologii Klasycznej
ul. Krakowskie Przedmieście 1, 00-927 Warszawa
e-mail: ifkbiblioteka@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 20 145
26. Biblioteka Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
e-mail: bibslav@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 20 549
27. Biblioteka im. Jana Baudouina de Courtenay – Wydział
Polonistyki UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
e-mail: bibl.ijp@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 20 332
28. Biblioteka im. Wacława Borowego – Wydział Polonistyki UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
e-mail: bilp@adm.uw.edu.pl
tel.: (22) 55 20 572, (22) 55 20 561
29. Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji
ul. Oboźna 6/8, 00-332 Warszawa
e-mail: biblio@wpia.uw.edu.pl
tel.: (22) 55 20 382, (22) 55 20 746, (22) 55 24 351
30. Biblioteka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych
ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa
e-mail: roza@marymont.pl
tel.: (22) 55 20 275
31. Biblioteka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
ul. Podchorążych 20, 00-721 Warszawa
e-mail: biblioteka.ipsir@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 30 716

35. Biblioteka Wydziału Zarządzania
ul. Szturmowa 3, 02-678 Warszawa
e-mail: biblioteka@mail.wz.uw.edu.pl
tel.: (22) 55 34 159
36. Biblioteka Centrum Europejskiego
Al. Niepodległości 22, 02-656 Warszawa
e-mail: europauw@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 33 304
37. Biblioteka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia
Nauczycieli Języka Francuskiego i Uniwersyteckiego
Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego
Al. Niepodległości 22, 02-656 Warszawa
e-mail: m.a.szaro@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 33 334
38. Biblioteka Centrum Studiów Latynoamerykańskich
ul. Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa
e-mail: biblioteka.cesla@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 34 214
39. Biblioteka Ośrodka Kultury Francuskiej
ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa
e-mail: biblioteka.okf@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 26 064
40. Biblioteka Ośrodka Studiów Amerykańskich
Al. Niepodległości 22, 02-656 Warszawa
e-mail: biblioteka.osa@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 33 330
41. Biblioteka Szkoły Języków Obcych
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
e-mail: szjobib@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 20 525
42. Biblioteka Uniwersyteckiego Centrum Badań
nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym
Rozwojem
ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
e-mail: ucbs@uw.edu.pl
tel.: (22) 822 22 61
43. Biblioteka Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia
Nauczycieli Języka Angielskiego
ul. Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
e-mail: bibl.ukknja@uw.edu.pl
tel.: (22) 55 31 324
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