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ZARZĄDZENIE Nr 18/2012 
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 12 marca 2012 r. 
 

zmieniające zarządzenie Nr 101/2009 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego  
z dnia 10 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli 

zbiorów bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego 
 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyŜszym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późniejszymi zmianami), w związku  
z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października  
2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. Nr 205, poz. 
1283) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1. W Załączniku do zarządzenia Nr 101/2009 Rektora Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 10 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli 
zbiorów bibliotek specjalistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadza się 
następujące zmiany: 

 
1/ § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 
Nadzór nad skontrum oraz instruktaŜ merytoryczny sprawuje jednostka 
organizacyjna Biblioteki Uniwersyteckiej – Oddział Informacji 
Naukowej.”, 
 

2/ § 21 otrzymuje brzmienie: 
„§ 21 

1. Protokół skontrum wraz z załączonym wykazem braków względnych 
i/lub bezwzględnych kierownik biblioteki przekazuje Oddziałowi 
Informacji Naukowej. Pracownik Oddziału Informacji Naukowej 
dokonuje oceny zgodności przeprowadzonego skontrum  
z postanowieniami niniejszego Regulaminu i przedkłada wnioski 
dyrektorowi Biblioteki Uniwersyteckiej. 

2. Wykaz braków bezwzględnych powinien być sporządzony w układzie 
wg numerów inwentarzowych oraz w układzie alfabetycznym haseł. 
Wykaz w układzie alfabetycznym pozostaje do dyspozycji Biblioteki 
Uniwersyteckiej i słuŜy wycofaniu kart katalogowych z katalogu 
centralnego. 

3. W protokole braków bezwzględnych naleŜy podać informację  
o kodach kreskowych egzemplarzy notowanych w katalogu 
komputerowym Biblioteki Uniwersyteckiej. Informacja ta jest 
niezbędna dla maskowania rekordów egzemplarza ksiąŜek 
wykreślonych z księgi inwentarzowej.”, 

 
3/ § 23 otrzymuje brzmienie: 

„§ 23 
1. Po zatwierdzeniu protokołu przez Rektora, pracownik Oddziału 

Informacji Naukowej przekazuje go do kontrolowanej biblioteki wraz  
z dokumentem potwierdzającym otrzymanie protokołu. 
Kontrolowana biblioteka jest zobowiązana do potwierdzenia 
otrzymania protokołu. 
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2. Biblioteki specjalistyczne posiadające uprawnienia do tworzenia 
rekordów egzemplarza dokonują zmian w rekordach egzemplarza  
(tzw. maskowanie) ksiąŜek wykreślonych z księgi inwentarzowej. 

3. Protokoły braków względnych lub bezwzględnych bibliotek 
specjalistycznych nie są archiwizowane w Bibliotece 
Uniwersyteckiej.”. 

 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Prorektorowi 

do spraw Ogólnych. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

 
prof. dr hab. Marek Bojarski 
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