
 
KOMUNIKAT 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 
z dnia 23 lutego 2010 r. 

 
 

w sprawie szczegółowej ewidencji wpływów materiałów bibliotecznych 
 
 

Informuję, Ŝe od dnia 1 marca 2010 r. szczegółową ewidencję wpływów 
materiałów bibliotecznych naleŜy prowadzić w bibliotekach specjalistycznych 
poszczególnych jednostek organizacyjnych, w których są one fizycznie przechowywane. 
W tym celu w bibliotekach specjalistycznych funkcjonujących w obrębie niezaleŜnych 
finansowo jednostek organizacyjnych Uczelni naleŜy wyznaczyć pracownika 
odpowiedzialnego za odbiór ksiąg inwentarzowych z Biblioteki Uniwersyteckiej oraz za ich 
prowadzenie.  

 
Wykaz bibliotek specjalistycznych, dla których księgi inwentarzowe są obecnie 

prowadzone przez Bibliotekę Uniwersytecką: 
 

1. Biblioteka Instytutu Informacji i Bibliotekoznawstwa – księga inwentarzowa 
główna, księga inwentarzowa skryptów (darów), księga dopisów, księga 
dokumentów elektronicznych, 

2. Biblioteka Wydziału Biotechnologii  – księga inwentarzowa główna, księga 
dopisów, księga dokumentów elektronicznych, 

3. Biblioteka Instytutu Biologii Roślin - księga inwentarzowa główna, księga 
dopisów, księga dokumentów elektronicznych, 

4. Biblioteka Instytutu Dziennikarstwa i komunikacji Społecznej - księga 
inwentarzowa główna, księga dopisów, księga dokumentów elektronicznych, 

5. Biblioteka Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej - księga 
inwentarzowa główna, księga dopisów, księga dokumentów elektronicznych, 

6. Biblioteka Instytutu Filologii Germańskiej - księga inwentarzowa główna, 
księga dopisów, księga dokumentów elektronicznych, 

7. Biblioteka Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich  
i Orientalnych - księga inwentarzowa główna, księga dopisów, 

8. Biblioteka Instytutu Filologii Polskiej - księga inwentarzowa główna, księga 
dopisów, księga dokumentów elektronicznych, 

9. Biblioteka Instytutu Filologii Romańskiej - księga inwentarzowa główna, 
księga dopisów, 

10. Biblioteka Instytutu Filologii Słowiańskiej - księga inwentarzowa główna, 
księga inwentarzowa skryptów (darów), księga dopisów, 

11. Biblioteka Instytutów Fizyki - księga inwentarzowa główna, księga dopisów, 
księga dokumentów elektronicznych, 

12. Biblioteka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego - księga 
inwentarzowa główna, księga dopisów,  

13. Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych - księga inwentarzowa główna, 
księga inwentarzowa skryptów (darów), księga dopisów, księga dokumentów 
elektronicznych, 

14. Biblioteka Instytutu Historii Sztuki - księga inwentarzowa główna, księga 
dopisów, księga dokumentów elektronicznych, 

15. Biblioteka Instytutu Kulturoznawstwa i Muzykologii - księga inwentarzowa 
główna, księga dopisów, księga dokumentów elektronicznych, 

16. Biblioteka Zakładu Meteorologii i Klimatologii - księga inwentarzowa główna, 
księga inwentarzowa skryptów (darów), księga dopisów, księga dokumentów 
elektronicznych, 

17. Biblioteka Instytutu Genetyki i Mikrobiologii - księga inwentarzowa skryptów 
(darów), księga dokumentów elektronicznych, 



18. Biblioteka Muzeum Przyrodniczego - księga inwentarzowa główna, księga 
dopisów, księga dokumentów elektronicznych, 

19. Biblioteka Ogrodu Botanicznego - księga inwentarzowa główna, księga 
dopisów, księga dokumentów elektronicznych, 

20. Biblioteka Instytutu Pedagogiki - księga inwentarzowa główna, księga 
inwentarzowa skryptów (darów), księga dopisów, księga dokumentów 
elektronicznych, 

21. Biblioteka Instytutu Psychologii - księga inwentarzowa główna, księga 
dopisów,  

22. Biblioteka Studium Języków Obcych - księga inwentarzowa główna, księga 
inwentarzowa skryptów (darów), księga dopisów, księga dokumentów 
elektronicznych, 

23. Biblioteka Wydziału Nauk Społecznych - księga inwentarzowa główna, księga 
inwentarzowa skryptów (darów), księga dopisów, księga dokumentów 
elektronicznych, 

24. Biblioteka Instytutu Zoologicznego - księga inwentarzowa główna, księga 
inwentarzowa skryptów (darów), księga dopisów, księga dokumentów 
elektronicznych. 
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