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DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ 

W LATACH 2012 – 2016 

 

 

ZASOBY BIBLIOTECZNE 

 

Zbiory drukowane 

W latach 2012 - 2015 wpływy w nowych nabytkach wyniosły 39.858 wol. książek i czasopism. Obecnie 
Biblioteka posiada 439 tysięcy woluminów zbiorów drukowanych. Wszystkie nabytki zostały wprowadzone 
do bazy PROLIB i udostępnione czytelnikom poprzez OPAC oraz bezpośrednio w strefie wolnego dostępu.  

Dzięki uzyskaniu środków finansowych na realizację w latach 2013 – 2014 zadania z zakresu działalności 
upowszechniającej naukę pn.: „Zwiększenie zasobu publicznie dostępnej bazy katalogowej OPAC 
zintegrowanego systemu bibliotecznego o opisy książek włączonych do zbiorów Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 1971-1980” (decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego nr 1097/P-DUN/2013) wprowadzono do bazy OPAC 15 tysięcy opisów książek. 

W grudniu 2015r. złożono wniosek w MNiSW o sfinansowanie zadania z zakresu działalności 
upowszechniającej naukę pn.: „Kolekcja poloników niemieckich z lat 1803 -1944. Upowszechnienie 
informacji o znajdujących się w zasobach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 
zbiorach niemieckich dotyczących obecnych ziem polskich”, którego celem jest wprowadzenie do bazy 
katalogowej opisów formalnych i rzeczowych 1531 woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych z lat 1803 – 
1944.  

Zasoby elektroniczne 

Biblioteka subskrybuje 94 bazy online oferujące dostęp do pełnych tekstów 179 tysięcy książek polskich i 
zagranicznych, 22 tysięcy czasopism takich wydawców, jak: Elsevier, Wiley, Oxford University Press, 
Cambridge University Press czy Springer oraz danych ekonomicznych i statystycznych np. SourceOECD, 
Euromonitor Passport, EMIS Emerging Markets, Amadeus.  

Informacje o zbiorach Biblioteki i subskrybowanych bazach bibliograficznych, faktograficznych oraz 
pełnotekstowych są aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie domowej Biblioteki 
(www.bg.ue.wroc.pl). 

 

USŁUGI BIBLIOTECZNE 

Udostępnianie zbiorów 

W Bibliotece obecnie jest zarejestrowanych 22 tysiące czytelników. W latach 2012 – 2016 wypożyczono 551 
tysięcy książek, w czytelniach zarejestrowano 823 tysiące odwiedzin, a z dostępu do źródeł elektronicznych 
skorzystało ponad 3 miliony użytkowników.  

Biblioteka jest otwarta dla czytelników 66 godzin tygodniowo. 

Usługi informacyjne 

W 2012 uruchomione zostały usługi on-line dostępne w postaci formularzy na stronie internetowej: 

 Uwagi i opinie 
 Propozycja zakupu 
 Zapytaj bibliotekarza 
 Wypożyczalnia Międzybiblioteczna 
 Informacja ekonomiczna 

http://www.bg.ue.wroc.pl/
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 Informacja bibliograficzna 

Użytkownicy, dzięki formularzom, mogą zadawać pytania związane z funkcjonowaniem Biblioteki, 
proponować zakup książki lub czasopisma do zbiorów Biblioteki, złożyć zamówienie do Wypożyczalni 
Międzybibliotecznej oraz uzyskać pomoc w doborze literatury czy konkretnych danych ekonomicznych, 
statystycznych itp. 

Na pytania użytkowników odpowiadają bibliotekarze z oddziałów: 

 Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów 
 Udostępniania i Informacji Naukowej 
 Ośrodka Informacji Ekonomicznej 
 Dokumentacji i Promocji 

 

Lata 
Liczba zapytań z wszystkich 

formularzy on-line 

2012-2014 1335 

2015 1326 

01-04 2016 545 

razem 3206 

  

Najwięcej zapytań on-line trafia do Ośrodka Informacji Ekonomicznej. Pytania te dotyczą np. różnych 
aspektów zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zagadnień 
dotyczących finansów przedsiębiorstw, rynków czy handlu zagranicznego. Pracownicy Ośrodka Informacji 
Ekonomicznej (prowadzący również Czytelnię Europejską) odpowiadają także na pytania dotyczące 
wszystkich aspektów funkcjonowania Unii Europejskiej. Zdarzają się również pytania, zadawane przez 
studentów z innych uczelni, dotyczące pomocy w skompletowaniu bibliografii z nauk: medycznych, 
przyrodniczych, informatyki, mechaniki, wychowania fizycznego czy nauk humanistycznych. Co najmniej 
1/5 zapytań dotyczy pomocy przy pozyskaniu konkretnych danych statystycznych, finansowych czy 
makroekonomicznych, możliwości skorzystania z baz danych subskrybowanych prze Bibliotekę.  

 

Rok 
Liczna zapytań z informacji 

ekonomicznej i bibliograficznej 

2012 187 

2013 354 

2014 603 

2015 865 

01-04 2016 300 

razem 2309 

 

 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI 

Dokumentacja dorobku pracowników UE  

W latach 2012 - 2016 wprowadzono 4182 rekordy do Bibliografii Publikacji Pracowników UE. Baza 
zawiera opisy publikacji pracowników z lat 1994 – 2013. Obecnie w bazie znajduje się prawie 28 tysięcy 
opisów publikacji pracowników Uczelni.  

W 2013 r. podjęto prace związane z utworzeniem centralnego systemu ewidencji i archiwizacji dorobku 
piśmienniczego pracowników i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Prace 
wdrożeniowe rozpoczęto wiosną 2014 r. Zadaniem tworzonego przez bibliotekarzy Repozytorium WIR 
(Wiedza - Informacja – Repozytorium) jest gromadzenie, archiwizowanie i upowszechnianie dorobku 
naukowego i dydaktycznego Uczelni. Repozytorium jest bazą danych bibliograficznych i zbiorem pełnych 
tekstów utworów autorstwa pracowników i doktorantów UE. Baza obejmuje wszystkie zgłoszone publikacje 
od 2013 r. Dane z repozytorium stanowią wyłączne źródło informacji o dorobku piśmienniczym przy ocenie 
pracowników i jednostek Uczelni (Zarządzenie Rektora UE nr 11/2016 z dnia 14.03.2016 r.) a także są 
eksportowane od 2015 r. do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej, stanowiącego 
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podstawę oceny parametrycznej jednostek naukowych. Dzięki współpracy z Sekcją Projektów Europejskich 
w repozytorium zostały umieszczone również opisy projektów i patentów.  

Aktualnie w repozytorium znajduje się: 

 1.264 opisy książek (monografii, podręczników akademickich, skryptów oraz materiałów 
pokonferencyjnych), 

 2.376 opisów rozdziałów z książek (w tym 99 z dołączonym pełnym tekstem), 

 4.077 opisów artykułów (w tym 1.703 z dołączonym pełnym tekstem), 

 182 opisy rozpraw doktorskich (wszystkie z dołączonym pełnym tekstem), 

 18 opisów projektów, 

 2 opisy patentów. 

Digitalizacja 

W latach 2012 – 2016 zdigitalizowano 1340 woluminów cennych książek i czasopism ze zbiorów Biblioteki, 
które są udostępniane na platformie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej.  

W grudniu 2015r. złożono wniosek w MNiSW o sfinansowanie zadania z zakresu działalności 
upowszechniającej naukę pn.: „Digitalizacja i upowszechnienie treści wybranych publikacji z Kolekcji 
poloników niemieckich”. W ramach tego zadania zostaną wykonane skany 139 woluminów, obróbka 
graficzna materiału, zapisanie dokumentów do formatu prezentacyjnego oraz udostępnienie ich wszystkim 
zainteresowanym na platformie Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. 

Działalność dydaktyczna 

W ramach działalności dydaktycznej, poza bieżącym szkoleniem użytkowników w zakresie korzystania ze 
zbiorów tradycyjnych i elektronicznych oraz prowadzeniem praktyk wakacyjnych dla studentów 
bibliotekoznawstwa, pracownicy Biblioteki przeszkolili 12105 studentów UE na wszystkich poziomach 
kształcenia w ramach przedmiotów „elektroniczne źródła informacji naukowej” oraz „przysposobienie 
biblioteczne” w języku polskim i angielskim. 

Zajęcia te prowadzone są w formie ćwiczeń w laboratoriach komputerowych oraz jako kurs e-learningowy 
„Elektroniczne źródła informacji naukowej”. Kurs został merytorycznie opracowany przez pracowników 
Biblioteki w języku polskim i angielskim. W roku 2013 w ramach projektu Kuźnia Kadr 6 pod nazwą: 
„Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego Uczelni poprzez wprowadzenie innowacyjnego modelu 
kształcenia przez całe życie” pracownicy Biblioteki dokonali modyfikacji i znaczącego rozszerzenia kursu, 
który został zamieszczony na uczelnianej platformie elearningowej ePortal. Aktualnie e-kurs biblioteczny 
składa się z pięciu modułów:  

1. Ogólne informacje o Bibliotece, 

2. Elektroniczny katalog, 

3. Strefa Wolnego Dostępu, 

4. Elektroniczne zasoby biblioteki, 

5. Zasoby Otwartej Nauki. 

Kurs został wzbogacony o materiały dodatkowe w postaci mapek, regulaminów, schematów układu 
księgozbioru, klasyfikacji zbiorów itp. Nowy kurs został uruchomiony na początku semestru letniego 
2014/2015. Moduły czwarty i piąty zostały przeznaczone dla studentów studiów magisterskich i 
doktoranckich. 

W latach 2012-2015 w systemie PSSOR zostały opracowane sylabusy do zajęć bibliotecznych. Od 2012 
zaliczenia z przedmiotów bibliotecznych wpisywane były początkowo do systemu eOrdo, obecnie do 
systemu USOS. W latach 2012–2015 ilość godzin przeznaczonych na przysposobienie biblioteczne była 
różna na poszczególnych wydziałach. W roku 2015 Senat Uczelni Uchwałą nr 35/2015 zmienił ilość godzin 
zajęć bibliotecznych, która obecnie wynosi na studiach stacjonarnych I i II stopnia po 6 godzin.  
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AKTYWNOŚĆ BIBLIOTEKI W ŚRODOWISKU BIBLIOTEKARSKIM 

I W REGIONIE 

Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa 

Biblioteka Główna od 2006 roku czynnie uczestniczy w tworzeniu Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej – jednej 
z ponad 100 bibliotek cyfrowych działających w naszym kraju. 

Do głównych zadań DBC należy rozwój działań w zakresie gromadzenia cyfrowych zbiorów bibliotecznych, 
zwłaszcza dotyczących Dolnego Śląska, zapewnienie powszechnego dostępu do zbiorów o charakterze 
naukowo-dydaktycznym, kulturalnym i regionalnym oraz wspieranie zdalnego nauczania. 

Publikacje, do których prawa posiada Uniwersytet Ekonomiczny stanowią 25% całego zasobu Dolnośląskiej 
Biblioteki Cyfrowej. Użytkownikom udostępniono już ponad 7700 publikacji (w Bibliotece zdigitalizowano 
1340 publikacji, pozostałe materiały pozyskano z Wydawnictwa UE). 

Pracownicy Biblioteki, przed udostępnieniem publikacji na platformie DBC, muszą dokonać obróbki 
graficznej oraz wprowadzić do systemu dLibra opis formalny i rzeczowy udostępnianych dokumentów. 

Kolekcja UE stanowi największą bazę artykułów z uczelnianych czasopism w Dolnośląskiej Bibliotece 
Cyfrowej. Zasób jest kompletny od 2012 roku, trwają także prace nad uzupełnieniem kolekcji. Od 2015 
roku, zgodnie z ideą ruchu Open Access, wszystkie uczelniane czasopisma udostępniane są w otwartym 
dostępie na licencji Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL.  

Kolekcja UE cieszy się dużym zainteresowaniem czytelników. 

 

rok Liczba wyświetleń kolekcji UE 

2012 110023 

2013 192000 

2014 234000 

2015 365230 

razem 901253 

 

Centrum Dokumentacji Europejskiej  

 

 

 

W październiku 2011 utworzono na mocy zawartego porozumienia pomiędzy Komisją Europejską a 
Rektorem UE Centrum Dokumentacji Europejskiej. Od 2012 roku Centrum funkcjonuje w ramach struktur 
Biblioteki jako Czytelnia Europejska i jest obsługiwane przez pracowników Ośrodka Informacji Europejskiej. 

http://dlibra.ujk.edu.pl/
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Czytelnia Europejska realizuje zadania wynikające z głównych celów działalności ośrodków CDE, do których 
należą między innymi: 

 udostępnianie informacji o Unii Europejskiej i jej działalności 
 udział w debacie o Unii Europejskiej. 

Czytelnia Europejska udostępnia literaturę na temat szeroko pojętej integracji europejskiej oraz organizacji 
i funkcjonowania Unii Europejskiej, uporządkowaną według klasyfikacji opartej na Klasyfikacji Wspólnot 
Europejskich. Użytkownicy mogą korzystać z dokumentów, publikacji i baz danych wydawanych przez 
organy i instytucje Unii Europejskiej oraz innych publikacji naukowych związanych z tematyką. Centrum 
otrzymuje również (w ramach podpisanych umów) oficjalne wydawnictwa Urzędu Publikacji Unii 
Europejskiej. W ramach współpracy ośrodków CDE w Polsce i Europie istnieje możliwość sprowadzenia do 
Czytelni unikatowych dokumentów, wydawnictw czy książek o tematyce unijnej w ramach wymiany 
międzybibliotecznej. Umowy podpisane z Komisją Europejską umożliwiają sprowadzenie również 
dokumentów bezpośrednio z Biblioteki Centralnej Komisji Europejskiej w Brukseli, jak również 
zdigitalizwonaych materiałów Archiwum Historycznego UE (HAUE) we Florencji. 

W 2015 roku Biblioteka wspólnie z innymi jednostkami Uczelni rozpoczęła starania o uzyskanie przez 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu dostępu do mikrodanych Eurostatu. W wyniku tych działań 
Uczelnia została oficjalnie wpisana na listę jednostek badawczych uprawnionych do korzystania z 
mikrodanych. Pracownicy naukowi mają obecnie możliwość korzystania z wysokiej jakości informacji 
statystycznych na poziomie europejskim, co pozwala na wykonywanie bardzo dokładnych porównań 
pomiędzy krajami i regionami Europy i zapewne zwiększa szanse na pozyskanie dofinansowania na 
realizację projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych – w tym ze środków NCN czy 
NCBiR. 

Pracownicy Czytelni Europejskiej służą pomocą w wyszukiwaniu materiałów związanych z tematyką 
integracji europejskiej, obsługą elektronicznych baz danych oraz organizują szkolenia związane z obsługą 
zasobów elektronicznych instytucji unijnych. 

Z usług Czytelni Europejskiej korzystają przede wszystkim studenci i pracownicy Uczelni oraz osoby z 
zewnątrz szukające konkretnej informacji o tematyce unijnej. Dużą grupę zainteresowanych szkoleniami i 
warsztatami stanowią nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i średnich Wrocławia. 

Czytelnia jest wyposażona w komputery, skanery oraz sprzęt dla osób niepełnosprawnych. 

W ramach działalności informacyjnej pracownicy Czytelni Europejskiej organizują wystawy tematyczne i 
okolicznościowe, prezentacje oraz wykłady i  debaty związane z wydarzeniami europejskimi: 

 Wystawa plakatów w konkursie Węgierskiego Instytutu Kultury i Komisji Europejskiej „Ja, Ty, My – 
Europa” (styczeń 2014) 
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 wykład otwarty „Po co nam te wybory? Eurowybory z perspektywy Dolnego Śląska” (kwiecień 2014) 

 debata poświęcona problemom współczesnej Ukrainy „Młoda Ukraina. Jaka teraźniejszość? Jaka 
przyszłość?” (maj 2014) 

 szkolenie dla nauczycieli-bibliotekarzy z wykorzystania źródeł europejskich pt. „Otwarte źródła 
informacji europejskiej” (marzec 2014) 

 wystawa „Euro, waluta europejska” (listopad-grudzień 2014) - jedno z większych przedsięwzięć 
współorganizowanych przez pracowników Czytelni Europejskiej, połączone z wycieczkami-lekcjami 
na temat waluty europejskiej. Wystawę odwiedziło ponad 900 osób w ciągu miesiąca 

 

 
 

 debata oxfordzka z cyklu Team Europe goes Oxford pt „Porozumienie o wolnym handlu UE-USA: czy 
będzie korzystne dla UE?” współorganizowana z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce 
(maj 2015) 

 warsztaty dla młodzieży „Europa.eu – otwarte źródło informacji” (wrzesień 2015) 
 warsztaty dla dzieci i młodzieży „Euro - pieniądz Europy” (wrzesień 2015) 
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 debata poruszająca problemy migracyjne w Europie „ Imigranci – szansa czy zagrożenie (grudzień 
2015) 

 
 

Czytelnia Europejska prowadzi również działalność informacyjną na portalu społecznościowym, co pozwala 
na przekazywanie informacji o bieżącej działalności Czytelni, organizowanych przez Centrum debatach, 
spotkaniach czy warsztatach oraz jest również doskonałym kanałem komunikacyjnym do zamieszczania 
bieżącej informacji dotyczącej Unii Europejskiej. 

 BazEkon 

Współtworzona przez Bibliotekę Główną baza BazEkon jest bieżącą, adnotowaną bibliografią zagadnień 
ekonomicznych i pokrewnych, opartą na zawartości czołowych polskich periodyków naukowych, 
gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i 
zarządzania uniwersytetów, a także innych instytucji naukowych.  

Konsorcjum BazEkon zostało utworzone W 2012 r. przez biblioteki Uniwersytetów Ekonomicznych we 
Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej, Bibliotekę Ekonomiczną Wydziału 
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Bibliotekę Wydziału Zarządzania i 
Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.  

W latach 2012-2016 pracownicy Biblioteki UE wprowadzili do bazy 9472 rekordów zawierających opisy 
artykułów wraz z adnotacjami z wszystkich 14 tytułów czasopism wydawanych przez Wydawnictwo 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Argumenta Oeconomica, Biblioteka Regionalisty, Didactics od 
Mathematics, Ekonometria, Ekonomia XXI wieku, Informatyka Ekonomiczna, Management Forum, 
Mathematical Economics, Monografie i Opracowania, Nauki Inżynierskie i Technologie, Nauki o Finansach, 
Nauki o Zarządzaniu, Śląski Przegląd Statystyczny, Społeczeństwo i Ekonomia.)  

 Najbardziej intensywne prace trwały w 2015 roku, kiedy to dodano ponad 3600 rekordów. Poza 
wprowadzaniem numerów bieżących, uzupełniono zawartość numerów archiwalnych, tworząc w ten sposób 
bardzo obszerne archiwum zawartości czasopism Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Tytuły takie 
jak Nauki o Zarządzaniu, Nauki o Finansach czy Informatyka Ekonomiczna mają w bazie kompletne 
archiwum wszystkich numerów, od pierwszego, który ukazał się w roku 2012. W przypadku Prac 
Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego zasób archiwalny sięga roku 2009.  

Od 2012 roku baza umieszczona jest na platformie Wirtualnej Biblioteki Nauki. 

Działalność promocyjna i popularyzatorska  

W latach 2012 – 2015 pracownicy Biblioteki organizowali / współorganizowali liczne spotkania, seminaria i 
debaty otwarte dla szerokiej publiczności, takie jak:  
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 „Odjazdowy Bibliotekarz” z metą w naszej Bibliotece, Ogólnopolskie seminarium o nazwie „Bibliogril”  

 Konferencja Szkoleniowa dla Nauczycieli Bibliotekarzy – Otwarte Źródła Informacji,  

 Wrocławski Dzień Bibliotekarza – uroczystość zorganizowana przy współpracy ze Stowarzyszeniem 
Bibliotekarzy Polskich i Urzędem Miejskim 

 Coroczne Spotkania Konsorcjum Bibliotek Kierunków Ekonomicznych 

 Coroczny udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki 

 Spotkania w ramach cyklu „Świat jest tym, co opowiedziane…” –  

1. Rosja (Barbara Włodarczyk, Joanna Koczar),  

2. Czechy (Andrzej Kaczorowski, prof. Ewa Pancer-Cybulska),  

3. Ukraina (Jurij Andruchowycz, prof. Anetta Zielińska) 

 

oraz wystawy tematyczne, np. 

 coroczne wystawy „Biblioteka miejscem spotkań”,  
 wystawa biograficzna poświęcona profesorowi Wincentemu Stysiowi (współorganizowana z 

Biblioteką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr). 
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Biblioteka jest też chętnie odwiedzana przez wycieczki oprowadzane przez bibliotekarzy; w latach 2012 -
2016 gościliśmy przedszkolaków, uczniów a także studentów bibliotekoznawstwa i pracowników bibliotek z 
kraju i zagranicy. 

 

 

W imprezach organizowanych lub współorganizowanych przez pracowników Biblioteki w latach 2012 – 2015 
wzięło udział 4158 uczestników. 

 

PRACOWNICY BIBLIOTEKI 

Obecnie w Bibliotece Głównej jest zatrudnionych 58 osób oraz 2 osoby w ramach umowy zlecenia, w tym 
45 pracowników służby bibliotecznej i 8 bibliotekarzy dyplomowanych. Pracownicy stale podnoszą swoje 
kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach specjalistycznych i językowych oraz seminariach i 
konferencjach naukowych. Ponadto w latach 2012 – 2016 dwie osoby ukończyły studia magisterskie z 
zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, dwie – studia podyplomowe z zakresu zarządzania, a 
jedna - po zdaniu egzaminu państwowego uzyskała kwalifikacje bibliotekarza dyplomowanego.  

W związku z likwidacją państwowego egzaminu dla kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych, 
zarządzeniem Rektora UE nr 18/2016 z dnia 10 maja 2016 r. wprowadzono zasady przeprowadzania oceny 
dorobku kandydatów na bibliotekarzy dyplomowanych. 

W uznaniu zasług kilkunastu pracowników Biblioteki otrzymało medale za długoletnią służbę a 1 osoba - 
Nagrodę Prezydenta Wrocławia dla Bibliotekarza Roku. 

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI ZA LATA 2012 – 2016 

2012 

 Chrapczyńska Beata : W poszukiwaniu wiedzy - użytkownicy w przestrzeni informacyjnej 
biblioteki akademickiej. // Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej. 2012, nr 3-4 (79-
80), s. 26-32 

 Kasprzyk-Machata Joanna: Szczęśliwy bibliotekarz - badanie satysfakcji zawodowej 
pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. [ w]: Polskie biblioteki 
ekonomiczne wczoraj - dziś - jutro. Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek 
Ekonomicznych zorganizowanej przez Bibliotekę Ekonomiczną Uniwersytetu Szczecińskiego 20-21 
października 2011 roku. - Szczecin, 2012. - s. 101-111 

 Kopertyńska Maria Wanda, Pietkiewicz Jerzy J., Leśniewski Jędrzej: Ochrona dorobku.// 
Portal. Kwartalnik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2012 , nr 2/3 (13), s. 72-76 
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 Kościewicz Dawid: Idea solidarności i równości społecznej jako podstawa szwedzkiego modelu 
państwa dobrobytu - na przykładzie systemu emerytalnego i rynku pracy.// Nauki Społeczne = 
Social Sciences. 2012, nr 2(6), s. 74-88  

 Kościewicz Dawid: Instytucje integracyjne regionu nordyckiego - organizacja, funkcje i 
inicjatywy.// Nauki Społeczne = Social Sciences. 2012, nr 1(5), s. 73-86  

 Matysiak Dorota: Kształtowanie przestrzeni bibliotecznej na przykładzie Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. [w]: Polskie biblioteki ekonomiczne wczoraj - dziś - 
jutro. Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Bibliotek Ekonomicznych zorganizowanej przez 
Bibliotekę Ekonomiczną Uniwersytetu Szczecińskiego 20-21 października 2011 roku. - Szczecin, 
2012. - s. 154-162 . 

 Mydlarz Ewa: Formy gromadzenia druków zwartych w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. [w]: Strategie gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich. 
Materiały z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Pobierowo, 15-17 września 2011. - Szczecin, 
2012. - s. 169-183 

 Parzonka Ewa: Urszula Jadwiga Żmijewska .// Bibliotekarz. 2012, z. 5, s. 38 - 39  
 Świrad Małgorzata, Wojtczak Jadwiga: Telepraca jako forma elastycznego zatrudnienia 

bibliotekarzy. [w]: Bibliotekarze bez bibliotek czyli bibliotekarstwo uczestniczące. [III Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa . - Białystok, 18-20 maja 2011]. [Dokument elektroniczny]. - Białystok, 2012. 
- s. 321-331 

 Żmigrodzka Barbara: DCINiE. Rozmowa z ….Rozmowę przeprowadziła Lucyna Wasylina// Portal. 
Kwartalnik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2012 nr 2/3 (13) s. 63-65 L. Wasylina 

 Żmigrodzka Kinga: Analiza funkcjonalności modułu gromadzenia w bibliotekach "prolibowych". 
[w]: Strategie gromadzenia zbiorów w bibliotekach polskich. Materiały z IV Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej. Pobierowo, 15-17 września 2011. - Szczecin, 2012. - s. 50-64 
  

2013 

 Dramińska Agnieszka Anna, Leśniewski Jędrzej: Repozytorium, czyli jak skutecznie zwiększyć 
cytowalność dorobku naukowego. // Portal. Kwartalnik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
2013 , nr 2 (16), - s. 52-55 

 Kasprzyk-Machata Joanna: Ewolucja a może rewolucja? Bibliotekarz i jego środowisko pracy na 
przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. [w]: Fizyczna przestrzeń 
biblioteki . - Gdańsk, 2013, - s. 193-207 

 Dubiński Marek, Parzonka Ewa: Aktywność naukowa i zawodowa bibliotekarzy dyplomowanych 
instytucji naukowych Wrocławia. // Bibliotekarz. 2013, nr 6, s. 19 - 24 

 Dubiński Marek, Parzonka Ewa: Aktywność naukowa i zawodowa bibliotekarzy dyplomowanych 
Wrocławia - badania ankietowe (stan na 15.02.2013). [w]: Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy 
degradacja? IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Białystok, 12-14 czerwca 2013 r. [Dokument 
elektroniczny] . - Białystok, 2013, - s. 227-241 

 Rogalińska Agnieszka : Refleksje Jacka Wojciechowskiego na temat przygotowania studentów do 
zawodu bibliotekarza w kontekście aktualnych programów kształcenia bibliotekarzy. [w]: Biblioteki i 
bibliotekarze XXI wieku. Kształcenie, oczekiwania a rzeczywistość. Materiały z V Konferencji 
Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich. [Dokument elektroniczny]. -Wrocław, 2013, - s. 31-37 

 Wojtczak Jadwiga, Świrad Małgorzata: Ocena bibliotekarzy dyplomowanych w bibliotekach 
akademickich). [w]: Bibliotekarz uwolniony - deregulacja czy degradacja? IV Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa. Białystok, 12-14 czerwca 2013 r. [Dokument elektroniczny]. - Białystok, 
2013, - s. 257-278 
 

2014 

 Bobruk Agnieszka, Wecko Małgorzata: Po obu stronach katalogu. [w]: Dylematy opracowania. 
Materiały z V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Bibliotekę Główną 
Uniwersytetu Szczecińskiego; Szczecin, 18-20 września 2013 r. - Szczecin, 2014, - s. 31-37 

 Chrapczyńska Beata, Świrad Małgorzata: Wiedza-Informacja-Repozytorium: etapy realizacji 
projektu Repozytorium WIR w Bibliotece Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. // Praktyka i 
Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, Polskie Towarzystwo Informacji Naukowej. 2014, nr 2-3, 
s. 90-98 

 Kościewicz Dawid: Kulturowe wartości szwedzkiego państwa dobrobytu w świetle wybranych 
typologii kultury. // Społeczeństwo i Ekonomia. 2014, nr 2(2), s. 51-63 
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 Kościewicz Dawid: Kulturowe uwarunkowania państwa dobrobytu w Szwecji - wybrane 
zagadnienia. // Społeczeństwo i Ekonomia, 2014 , nr 1 (1), s.70-82 

 Kościewicz Dawid: Międzynarodowa konkurencyjność państw nordyckich w latach 2008-2013 - 
pozycja konkurencyjna nordyckich gospodarek w czasie globalnego kryzysu. // Zeszyty Naukowe 
Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2014, nr 6(44), s. 63-74 

 Leśniewski Jędrzej: Znak towarowy jako narzędzie tworzenia wizerunku wybranych wydawnictw i 
bibliotek. [w]: IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy . - Wrocław, 2014, - s. 327-337  

 Matysiak Dorota: Biblioteka naukowa jako "trzecie miejsce" na przykładzie Biblioteki Głównej 
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. // Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze, 2014, nr 
6, s. 59-76 

 Matysiak Dorota: Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - trzecim miejscem. [w]: 
IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy. - Wrocław, 2014, - s. 209-221  

 Dubiński Marek, Misiewicz Roman: Maria Teresa Stankiewicz.// Bibliotekarz, 2014, nr 7-8, s. 
64-65 

 Mydlarz Ewa: Egzemplarz obowiązkowy w Austrii i Polsce – podobieństwa i różnice/.[w]: Biblioteki 
we współczesnym systemie prawnym Polski i Unii Europejskiej. [VI Konferencja Korporacji 
Bibliotekarzy Wrocławskich]. [Dokument elektroniczny] . - Wrocław, 2014, - s. 41-48  

 Rogalińska Agnieszka: Fryderyk Skarbek i jego dzieła w zbiorach Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, // Gospodarka Rynek Edukacja, 2014, vol. 15, nr 1, s. 47-53 

 Żmigrodzka Barbara: Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.// Książka i 
Czytelnik. Czasopismo bibliotekarzy Dolnego Śląska. 2014, nr 2 (99), s. 18-20 

 Żmigrodzka Kinga: Biblioteka akademicka wsparciem gospodarki opartej na wiedzy. [w]: 
Biblioteka Akademicka. Infrastruktura - Uczelnia - Otoczenie. Materiały z konferencji; Gliwice, 24-
25.10.2013. [Dokument elektroniczny] - Gliwice, 2014, - s. 393-409 
 

2015 

 Kasprzyk-Machata Joanna: Cardiff University Library Service Erasmus Staff Development 
Programme (Cardiff, 31.03.2014 - 04.04.2014).// Nowa Biblioteka Nowa Biblioteka. 2015, nr 2(17), 
s. 97-101 

 Kościewicz Dawid: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki fińskiej w świetle 
międzynarodowych rankingów i ekonomicznych rekomendacji OECD. // Ekonomia XXI Wieku. 2015, 
nr 2(6), s. 95-105 
 

2016 

 Bednarek Marta: Prezentacja zbiorów w bibliotece cyfrowej - doświadczenia, problemy, 
perspektywy. [w]: Biblioteka na miarę - architektura, zasoby, usługi. Wrocław, 2016 [w druku] 

 Bobruk Agnieszka: Wpływ technologii na zmiany zasad katalogowania zbiorów bibliotecznych. 
[w]: Biblioteka na miarę - architektura, zasoby, usługi. Wrocław, 2016 [w druku] 

 Chrapczyńska Beata, Świrad Małgorzata: Edukacja informacyjna w bibliotece akademickiej. 
[w]: Biblioteka na miarę - architektura, zasoby, usługi. 2016 [w druku] 

 Czyż Julianna, Grzelczak Barbara, Kościewicz Dawid: Usługi z zakresu informacji 
ekonomicznej w bibliotece akademickiej. [w]: Biblioteka na miarę - architektura, zasoby, usługi.. 
Wrocław, 2016 [w druku] 

 Czyż Julianna, Grzelczak Barbara, Kościewicz Dawid: Centrum Dokumentacji Europejskiej – 
punkt świadczenia informacji na temat integracji europejskiej. [w]: Biblioteka na miarę - 
architektura, zasoby, usługi. Wrocław, 2016 [w druku] 

 Dramińska Agnieszka, Kasprzyk-Machata Joanna: Narzędzia do rejestracji dorobku 
naukowego - od wykazu publikacji do uczelnianego repozytorium. [w]: Biblioteka na miarę - 
architektura, zasoby, usługi. Wrocław, 2016 [w druku] 

 Kasprzyk-Machata Joanna: Rejestracja dorobku naukowego pracowników uczelni w Bibliotece 
Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - doświadczenia, osiągnięcia, perspektywy w: 
Materiały z 28 Forum Bibliotek Szkół Wyższych SBP w Częstochowie zorganizowanego przez 
Bibliotekę Główną Politechniki Częstochowskiej 18.09.2013, Częstochowa, 2016 [w druku] 

 Kościewicz Dawid: Imigranci – szansa czy zagrożenie?// Portal. Kwartalnik Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu. 2016 , nr 1 (24), s. 58 

 Matysiak Dorota: Przestrzeń biblioteczna odpowiedzią na potrzeby czytelnika. [w]: Biblioteka na 
miarę - architektura, zasoby, usługi. Wrocław, 2016 [w druku] 
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 Mildner Paweł, Zgorzelska Marzena: Kształtowanie więzi czytelnik – biblioteka. [w]: Biblioteka 
na miarę - architektura, zasoby, usługi. Wrocław, 2016 [w druku] 

 Mydlarz Ewa: Skontrum w bibliotece – 70 lat doświadczeń. [w]: Biblioteka na miarę - architektura, 
zasoby, usługi. Wrocław 2016 [w druku] 

 Rogalińska Agnieszka: Ewolucja metod udostępniania zbiorów specjalnych. [w]: Biblioteka na 
miarę - architektura, zasoby, usługi. Wrocław, 2016 [w druku] 

 Świrad Małgorzata, Żmigrodzka Barbara (Red. nauk.) Biblioteka na miarę - architektura, 
zasoby, usługi. 70 lat doświadczeń Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016 [w druku] 

 Wecko Małgorzata, Wołowiec Katarzyna: Klient w bibliotece – analiza treści zapytań 
czytelników. [w]: Biblioteka na miarę - architektura, zasoby, usługi. Wrocław, 2016 [w druku] 

 Żmigrodzka Kinga: Zasoby online i ich wykorzystanie. [w]: Biblioteka na miarę - architektura, 
zasoby, usługi. Wrocław, 2016 [w druku]. 

 
 
 

Oprac. Barbara Żmigrodzka z zespołem 

 


