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1. GŁÓWNE DOKONANIA

1.1 Najważniejsze wydarzenia

• powołano  zespół  ds.  wystroju  i  wyposażenia  nowej  biblioteki.  W  jego  skład 
weszli:  mgr  inż.  arch.  Rafał  Degutis  (przewodniczący)  oraz:  Urszula  Sawicka 
(dyrektor  biblioteki),  Grażyna  Jaśkowiak  (pełnomocnik  dyrektora  biblioteki  ds. 
wyposażenia), Piotr Gan (koordynator budowy biblioteki). W 2004 r. opracowano 
harmonogram  prac,  dokonano  inwentaryzacji  budowlanej  i  zaplanowano 
wyposażenie obiektu w meble;

• wdrożono projekt nowej strony www Biblioteki Głównej UG;
• stworzono nowe, autorskie oprogramowanie do generacji inwentarza dla druków 

zwartych;
• powołano Polską Grupę Użytkowników VTLS Virtua i zorganizowano dwudniowe 

spotkanie PGU w Warszawie - przy istotnym udziale BG UG;
• udział Biblioteki w II Bałtyckim Festiwalu Nauki (multimedialne pokazy nowych 

nośników informacji).

1.2 Trendy
E-biblioteka

• stały  wzrost  wykorzystywania  e-czasopism i  baz  danych dostępnych  online  
(zob. tab. 2);

• unowocześnienie  oferty  usług  Biblioteki  –  zakupiono  3  zestawy  kina  
domowego,  skaner  A3  i  nowoczesne  komputery  PC  dla  czytelników  i  
bibliotekarzy;

• promocja nowych form usług oferowanych przez BG UG poprzez intensywne 
wykorzystywanie  strony  www  BG  UG,  poczty  elektronicznej  (SDI)  oraz  
serwisów informacyjnych UG;

• duże ożywienie bezpośrednich kontaktów e-mailowych z użytkownikami;
• e-Biblioteka pracowała stabilnie: wdrożony system komputerowy oraz bardzo  

dobra  łączność  z  katalogiem  NUKAT  umożliwiły  płynną  realizację  
podstawowego  obecnie  –  poza  obsługą  użytkowników  –  zadania:  
przygotowania księgozbioru do nowego gmachu;

• widoczny wzrost działalności informacyjnej Biblioteki. 

1.3 Budżet
Kwota  przydzielona  Bibliotece  w  2004  r.  na  jej  podstawową  działalność 

wyniosła  1.400.000  zł.  Uzupełniały  ją  środki  wypracowane  przez  zespół 
pracowników Biblioteki w wysokości 480.000 zł oraz reszta z przyznanego w roku 
2002 DS-u w wysokości 182.412 zł. Łącznie kwota ta wykorzystana została na zakup 
druków  zwartych  i  zbiorów  specjalnych,  ochronę  i  konserwację  zbiorów  oraz 
prenumeratę czasopism polskich i częściowo zagranicznych. Podstawową kwotę na 
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prenumeratę  czasopism  zagranicznych  w  formie  papierowej  i  elektronicznej 
przekazali  dziekani  w  łącznej  wysokości  2.155.120  zł  z  dotacji  podmiotowej 
przyznanej przez KBN. 

W roku 2004 wzrosła ilość nabytków, które wpłynęły jako dary i egzemplarz 
obowiązkowy  (łącznie  18.000  woluminów).  Ich  wartość  to  839.780  zł.  Ponadto 
majątek Biblioteki powiększyły zakupy sprzętu na kwotę 52.000 zł za przyznane przez 
KBN środki, a grant w wysokości 62.000 zł w ramach DWB wykorzystany został na 
prace  związane  z  retrokonwersją  zbiorów,  na  konserwację  sześciu  cennych 
starodruków oraz pokrył część opłaty za użytkowanie systemu VTLS Virtua.

Wszystkie  wymienione  i  rozdysponowane  koszty  umożliwiły  w  zasadzie 
zachowanie poziomu uzupełniania zbiorów z poprzednich lat  (niewielkie skreślenia 
tytułów  czasopism)  oraz  poprawę  wyposażenia  technicznego,  ułatwiającego 
czytelnikom korzystanie ze zbiorów i dostęp do źródeł informacji.

1.4 Współpraca

1.4.1 Rada Biblioteczna
Odbyły się 2 posiedzenia. Rada zajęła się m.in.:
• Public Relations budowy Biblioteki;
• planem przemieszczenia księgozbioru po wybudowaniu nowego gmachu BG UG;
• prenumeratą czasopism zagranicznych i organizacją konsorcjów zapewniających 

dostęp do e-czasopism;
• przyznaniem limitów na zakup literatury zagranicznej poszczególnym wydziałom.

1.4.2 Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS

Ewa  Chrzan,  przewodnicząca  Zespołu  Koordynacyjnego  Porozumienia  Bibliotek 
[...] we współpracy z członkami ZK i dyrekcją Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie 
zorganizowała I Spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua. Celem PGU jest 
stała ocena używanego oprogramowania, śledzenie trendów na rynku software’u i 
standardów bibliotecznych oraz skuteczny lobbing wśród wszystkich użytkowników 
oprogramowania  na rzecz wdrażania  proponowanych przez polskich użytkowników 
ulepszeń i zmian.

Członek  ZK,  Grażyna  Jaśkowiak,  opracowała  –  na  życzenie  Rady  Dyrektorów 
Bibliotek  Porozumienia  [...]  -  normy  czasu  pracy,  dotyczące  prac  związanych  z 
formalnym i rzeczowym opracowaniem dokumentów. Praca została przyjęta i wysoko 
oceniona przez ZK.

1.4.3 Współpraca w Trójmieście i województwie pomorskim

Biblioteka na mocy uchwały nr 53/03 Senatu UG z dn. 27 listopada 2003 r. 
zgłosiła swój akces do Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego w 
kwietniu 2004 r.
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1.4.4 NUKAT

Od czerwca 2002 r. BG UG czynnie uczestniczy w tworzeniu zasobu NUKAT – 
jest  to  nieocenione  narzędzie  do  opracowania  –  przede  wszystkim  –  nowych 
nabytków. Dobrze układająca się współpraca umożliwia katalogującym poświęcenie 
większości czasu na katalogowanie retrospektywne.

Wśród 46 bibliotek współtworzących NUKAT BG UG zajmuje czwarte miejsce 
pod względem ilości wprowadzonych rekordów bibliograficznych książek i drugie – 
pod  względem  ilości  wprowadzonych  rekordów  bibliograficznych  wydawnictw 
ciągłych.

1.4.5 Inne bazy

W 2004 r. Biblioteka Główna UG kontynuowała współpracę z następującymi 
jednostkami:
• bibliotekami tworzącymi bazę SYMPO (informacje o materiałach konferencyjnych, 

przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych);
• Polskim Centrum Gromadzenia  Danych do Bibliograficznej  Bazy  ASFA (Aquatic  

Sciences and Fisheries Abstracts).
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2. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI

2.1 Wypożyczenia, czytelnicy

W roku 2004 w dalszym ciągu odnotowano wzrost liczby odwiedzin w BG UG, 
wzrosła także liczba wypożyczanych wydawnictw zwartych (zob. tab. 1). Maleje liczba 
wypożyczanych drukowanych wydawnictw ciągłych – na rzecz rosnącego korzystania 
z ich formy elektronicznej. Dostępnych online było ok. 18.900 tytułów czasopism i 27 
pełnotekstowych baz danych (dziedzinowych i interdyscyplinarnych).

O 90 % wzrosła liczba osób korzystających w Bibliotece z Internetu.

Liczba zarejestrowanych użytkowników wzrosła o 9 % w stosunku do 2003 r.

Wypożyczalnia  międzybiblioteczna  sprowadziła  1.485  wol.  (w  tym  129  z 
zagranicy)  i  wysłała  do  innych  bibliotek  1.698  wol.  (w  tym  2  –  za  granicę). 
Współpracowano z 319 bibliotekami polskimi i 44 zagranicznymi.

2.2 Działalność informacyjna

2.2.1 Usługi informacyjne
We wszystkich placówkach BG UG:

• udzielono 47.632 informacje, w tym:
⇒ 21.120 informacji katalogowych;
⇒ 10.351 informacji bibliograficznych;
⇒ 16.161 informacji rzeczowych;

• zrealizowano 1.7821 kwerendy;
• z Internetu (28 stanowisk łącznie w BG UG i filiach) skorzystało 53.949 osób; 
• z baz danych na CD-ROM skorzystało 3.620 osób;                                     
• przygotowano kolejne wydanie informatorów o BG UG: 

⇒ Regulamin udostępniania zbiorów (nakład: 8.950 egz.); 
⇒ Czytelnie i wypożyczalnie (nakład: 8.950 egz.);
⇒ Katalogi  (nakład: 8.950 egz.);
⇒ Biblioteki Naukowe Trójmiasta2;
⇒ Biblioteki Jednostek Naukowo-Dydaktycznych UG3.

Przygotowano i wydano drukiem folder o nowym gmachu Biblioteki – z okazji wizyty 
na budowie Biblioteki pana ministra Mirosława Sawickiego.

1 od stycznia 2004 r. do kwerend zalicza się również sesje wyszukiwawcze z baz danych, czasopism elektronicznych i Internetu 
przy udziale użytkownika – zgodnie z zaleceniem autorów ankiety na temat ogólnopolskiej analizy działalności bibliotek 
naukowych
2 przygotowanie i bieżący wydruk w Oddziale Informacji Naukowej BG UG
3 przygotowanie i bieżący wydruk w Oddziale Informacji Naukowej BG UG
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2.2.2 Szkolenia
Zorganizowanymi  szkoleniami  zostali  objęci  studenci  I  roku  wszystkich 

wydziałów  (przysposobienie  biblioteczne)  i  III  roku  Wydziału  Ekonomicznego  i 
Wydziału Zarządzania (przysposobienie informacyjno-bibliograficzne). 

Wciąż  rosnącym zainteresowaniem cieszyły  się  szkolenia  dla  użytkowników 
czasopism i baz danych online prowadzone przez Beatę Bartczak – odbywały się one 
zarówno w BG UG w Sopocie,  jak i  na wydziałach UG. Ogółem przeszkolono 447 
osób,  w  tym  117  pracowników  i  325  studentów.  Na  bieżąco  prowadzone  były 
badania  ankietowe  użytkowników.  Analiza  wyników  pozwala  na  coraz  bardziej 
efektywne i dopasowane do potrzeb formy szkoleń. Za pomocą stron www, poczty 
elektronicznej,  kontaktów  telefonicznych  i  osobistych  intensywnie  promowano  tę 
formę usług Biblioteki.

2.2.3 Wystawy i prezentacje

W 2004 r. odbył się II Bałtycki Festiwal Nauki. W jego ramach Oddział Zbiorów 
Specjalnych  i  Oddział  Informacji  Naukowej  przygotował  prezentację  „Internet  w 
bibliotece bez tajemnic – nowe nośniki informacji i utrwalania wiedzy, wiedza w sieci, 
skuteczne wyszukiwanie informacji”.

W ramach obchodów „Tygodnia Bibliotek” (8-15 maja 2004 r.) Oddział Zbiorów 
Specjalnych przygotował dwie prelekcje połączone z pokazem zbiorów:
• „Problematyka kaszubsko-pomorska w zbiorach rękopiśmiennych BG UG”;
• „Problematyka gdańsko-pomorska w zbiorach BG UG”.

Wśród 108 wystaw zorganizowanych w BG UG i filiach przygotowano następujące 
wystawy tematyczne:
• „10 – lecie Katedry Prawa Gospodarczego i Ochrony Środowiska”;
• „Arkadiusz Piekara – fizyk i humanista”;
• „Cymelia gdańskie w zbiorach BG UG”;
• „Jubileusz 70-tej rocznicy urodzin prof. dr. hab. Józefa Heldta”;
• „Kazimierz  Kuratowski  w  zbiorach  Biblioteki  Wydziału  Matematyki,  Fizyki  i 

Informatyki”;
• „Mapy społeczno-ekonomiczne w zbiorach BG UG”;
• „Na tropie tajemnic Słońca”;
• „Niebo  na  dłoni  –  wydawnictwa  popularnonaukowe  z  astronomii  w  zbiorach 

Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki”;
• „Port Północny”;
• „Prace prof. I. Jundziłł w zbiorach Biblioteki Głównej UG”;
• „Problematyka przedsiębiorstw w zbiorach BG UG”; 
• „Roman Duda w zbiorach Biblioteki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki”;
• „Ryszard Kapuściński – doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego”; 
• „Władysław Grabski (1847-1938)”;                          
• „Włodzimierz  Krysicki  w  zbiorach  Biblioteki  Wydziału  Matematyki,  Fizyki  i 

Informatyki”;
• „Ziemia – planeta Kopernika”; 
• „Zofia  Krygowska  w  zbiorach  Biblioteki  Wydziału  Matematyki,  Fizyki  i 

Informatyki”.
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Wystawiane  były  także  nagrodzone  publikacje  pracowników  UG  i  nowości 
wydawnicze w zbiorach BG.

2.3 Zbiory
  

2.3.1 Gromadzenie i uzupełnianie 
(zob. tab. 3 – 10)

2.3.1.1 Druki zwarte

Do Biblioteki wpłynęło 21.920 wol. druków zwartych: 5.919 pochodziło z zakupu i 
stanowiło ok. 27% ogólnego wpływu książek (w ubiegłym roku 6.036 wol. – 32,8%). 
Pozostałe woluminy, podobnie jak w latach poprzednich, to egzemplarz obowiązkowy 
(12.041 wol.) oraz dary (2.807) i książki pochodzące z wymiany i innych źródeł (931 
wol.).  W porównaniu  z  rokiem ubiegłym wpływ druków zwartych zwiększył  się o 
3.460 wol. Do księgozbioru wprowadzono 15.316 nowych tytułów.

Na  utrzymanie  podobnego  jak  w  2003  r.  poziomu  zakupów  wpływ  miały 
zwiększone środki finansowe, jakimi w 2004 r. dysponowała Biblioteka. 

Średnia cena książki krajowej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła ok. 40 zł. 
Książki zagraniczne kupowano głównie na zamówienie pracowników naukowych. 

Zakup wydawnictw zagranicznych stanowił 2,6 % ogólnego wpływu druków zwartych 
(564 wol.). W 2004 roku Rada Biblioteczna określiła limity dewizowe dla wydziałów 
UG na zakup literatury  zagranicznej  w wysokości  150.000 zł.  W trakcie  realizacji 
zamówień kwota uległa zwiększeniu (z budżetu Biblioteki) do 212.000 zł. 

Średnia cena książki zagranicznej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła 376 zł.
Egzemplarz obowiązkowy w dalszym ciągu był głównym źródłem wpływu druków 

zwartych polskich i stanowił ok. 55 % ogólnego wpływu książek (12.041 wol.). Do 
księgozbioru  włączono  ok.  60  % ogólnego  wpływu egzemplarza  obowiązkowego. 
Druki  wysokospecjalistyczne,  pozostające  poza  profilem  gromadzenia  Biblioteki, 
przekazano  do  magazynu  składowego,  a  następnie  bibliotekom  naukowym  w 
Trójmieście – zgodnie z ich profilem gromadzenia (4.319 wol.). Do zbioru czasopism 
przekazano 2.194 wol.,  a  180 wol.  do  zbiorów specjalnych.  Średnia  cena  książki 
włączonej do zbiorów Biblioteki z egzemplarza obowiązkowego wyniosła 30,- zł.

W  ciągu  roku  wysłano  64  monity  do  wydawców,  którzy  nie  przestrzegali 
ustawy o egzemplarzu obowiązkowym.

2.3.1.2 Druki ciągłe

Prenumeratę  czasopism polskich  i  zagranicznych  utrzymano na poprzednim 
poziomie. W 2004 r. dopisano 7.002 wol. czasopism.

Dostawcą czasopism zagranicznych była wyłoniona w drodze przetargu firma 
EBSCO  Information  Services.  Zgodnie  z  wymogami  Ustawy  o  Zamówieniach 
Publicznych  w lipcu  2004 r.  przeprowadzono przetarg  nieograniczony  i  wyłoniono 
dostawcę czasopism zagranicznych na rok 2005 – firmę ABE Marketing

W stosunku do roku poprzedniego skreślono decyzją dziekanów 51 tytułów i 
wprowadzono 25 nowych.
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BG UG opłaciła i oferowała dostęp do następujących baz danych:

• Catchword;
• EBSCOhost EJS (Electronic Journals Sernice);
• EIFL EBSCO;
• Expanded Academic ASAP;
• INSPEC (baza bibliograficzna);
• Kluwer Academic Publishing;
• MATHDI (Mathematics Education Database);
• Physical Review Online Archive (PROLA);
• Science Direct (czasopisma wydawnictwa Elsevier);
• SpringerLink (czasopisma wydawnictwa Springer Verlag);
• Wiley InterScience. 

Dodatkowo od grudnia 2004 r. British Council – za pośrednictwem Biblioteki 
Brytyjskiej - umożliwia dostęp do bazy EMERALD.

Łączna wartość baz oferowanych czytelnikom w 2004 r. wynosiła 840.020 zł.

2.3.1.3 Zbiory specjalne

W  2004  r.  zgromadzono  7.3914 jednostek  ewidencyjnych5.  Podstawowym 
źródłem wpływu – tak jak i w poprzednich latach – był egzemplarz obowiązkowy 
(zob. tab. 9 i 10). 

Zakupiono  303  (4,3% wszystkich  nabytków)  jednostki  ewidencyjne  o 
wyjątkowej wartości historycznej – za kwotę ok. 110 tys. zł.

Wśród nowych nabytków na szczególną uwagę zasługują dzieła o charakterze 
zabytkowym. Zakupiono 52 wol. starych druków – wyjątkowo cennych poloników o 
tematyce historyczno-prawnej, a także dzieł z oficyn gdańskich. Do najcenniejszych z 
nich należą następujące pozycje:
• Dresner  Tomasz  z  Lwowa,  „Institutionum  iuris  Regni  Poloniae…”,  wydany w 

Zamościu w roku 1613 ( 4 księgi zasad prawa polskiego);
• Fredro Andrzej Maksymilian, „Monita politico-moralia et icon ingeniorum”, wydany 

w Gdańsku w roku 1664 (najbardziej poczytny utwór Fredry);
• Górnicki Łukasz, „Dworzanin polski”, wydany w Krakowie w roku 1639 w Drukarni 

Andrzeja Piotrkowczyka (najwybitniejsze dzieło autora);
• Głogowczyk Jan, „Computus Chirometralis” - dzieło zostało wydane w roku 1511 

przez jednego z największych drukarzy polskiego renesansu, Jana Hallera;
• „Decretum Regium intern…” druk gdański z roku 1729 wydany w Oficynie T.J. 

Schreibera (Dekret Królewski Augusta II rozstrzygający spór majątkowy pomiędzy 
spadkobiercami Jana de Hertza a magistratem miasta Gdańska). 

4 w tym 397 CD-ROM’ów i dyskietek z Oddz. Czasopism
5 jednostki ewidencyjne: mapy, wolumeny, plansze, teki, dokumenty, utwory, płyty CD, kasety audio, kasety video, płyty DVD, 
płyty CD-ROM
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Do  cennych  nabytków  należą  także  dawne  mapy.  Wśród  11  egzemplarzy 
pochodzących z XVI-XIX wieku na szczególną uwagę zasługują: 

• Panorama i Plan Gdańska M. Seuttera z XVIII w.; 
• Plan von Danzig z 1886 roku; 
• Panorama Gdańska G. Brauna i F. Hogenberga (1572-1618).

2.3.2 Opracowanie alfabetyczne 
(zob. tab. 11 – 15)

2.3.2.1 Druki zwarte

W r. 2004 kontynuowano współpracę z katalogiem NUKAT. Zintensyfikowano 
prace  związane  z  przygotowaniem  księgozbioru  dla  nowego  gmachu  biblioteki 
(retrokonwersja).  Osiągnięto  bardzo  dobre  rezultaty  w  zakresie  katalogowania 
zbiorów: do bazy weszło o 13.209 tytułów więcej niż w 2003 r. 

Rekordy bibliograficzne  dla nowych książek były w większości  kopiowane z 
katalogu  centralnego  NUKAT  i  stanowiły  54%  ogólnej  liczby  skatalogowanych 
książek. 

2.3.2.2. Druki ciągłe

Opracowanie czasopism przebiegało na bieżąco. Kontynuowano katalogowanie 
retrospektywne  w  katalogu  online  -  w  ramach  przygotowania  księgozbioru  do 
nowego gmachu biblioteki. Ponad 4.000 rekordów zasobu uzupełniono – usuwając z 
nich odsyłacze, kierujące do katalogu kartkowego. 

2.3.2.3 Zbiory specjalne

Większość zbiorów opracowano w systemie tradycyjnym, ale na podkreślenie 
zasługuje  fakt,  iż  znacznie  wzrosła  ilość  dokumentów  opracowanych  w  katalogu 
online: utworzono 459 opisów bibliograficznych (głównie dla druków XIX-wiecznych), 
a hasłami przedmiotowymi opatrzono 242 tytuły.

2.3.3 Opracowanie rzeczowe 
(zob. tab. 16)

W  2004  r.  kontynuowano  rozpoczęte  w  2002  r.  katalogowanie  przedmiotowe  i 
systematyczne  książek  przeznaczonych  do  zasiedlenia  nowego  gmachu  biblioteki. 
Wydzielono  i  opracowano  ponad  31.000  tytułów.  Przy  założeniu,  że  do  nowego 
gmachu przeniesione zostaną średnio dwa egzemplarze każdego tytułu – oznacza to, 
że w 2004 r. przygotowano ok. 62.000 egzemplarzy.

303 tytuły czasopism opracowano przedmiotowo.
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2.3.4 Gospodarka zasobami bibliotecznymi

Kontynuowano selekcję zbiorów oraz prace nad dokumentacją całości zasobu 
egzemplarza  obowiązkowego.  Prowadzono  prace  skontrowe  oraz  selekcje 
księgozbiorów poszczególnych filii.

Przygotowano  ofertę  dubletów  w  ramach  wymiany  międzybibliotecznej, 
przekazując innym bibliotekom 87 pozycji wydawnictw zwartych i 700 wol. ciągłych.

Opierając  się  na  Rozporządzeniu  Ministra  Kultury  i  Sztuki  wytypowano,  a 
następnie  wycofano  ze  zbiorów  Eo  i  przekazano  innym  bibliotekom  4.319  wol. 
druków zwartych i 1.178 wol. czasopism.

W ramach konserwacji zbiorów Introligatornia BG oprawiła 11.229 wol.

11



3. KOMPUTERYZACJA

Prace na rzecz Biblioteki wykonywane były przez trzyosobowy zespół informatyków - 
pracowników Ośrodka Informatycznego UG (Węzeł  Sopot)  oraz przez informatyka 
zatrudnionego w BG UG. Od sierpnia 2004 r. zespół był zmniejszony o 1 osobę – w 
związku  z  tym  niektóre  prace  uległy  opóźnieniu  (m.in.  wdrożenie  modułu 
gromadzenia w systemie Virtua).

3.1 Administrowanie bazami
Wykonywano  rutynowe  prace  związane  z  administrowaniem  serwerami  i 
utrzymaniem  katalogu  online.  Dodatkowo  zreorganizowano  przestrzeń  dyskową 
głównego  serwera  (tukan.bg.univ.gda.pl)  -  w  związku  z  gwałtownym przyrostem 
ilości danych oraz zapotrzebowaniem na miejsce, wynikającym z instalacji  nowych 
wersji programu Virtua. Aktualizowano na bieżąco stronę domową BG UG oraz stale 
nadzorowano bezpieczeństwo sieci i serwerów. Ponadto założono listę dyskusyjną dla 
członków Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua.

3.2 Oprogramowanie
• zainstalowano kolejne tzw. "łaty" do systemu HP-UX;
• aktualizowano oprogramowanie VIRTUA;
• opracowano kolejne skrypty obsługujące bazę;
• opracowano procedury do generowania i wydruku monitów.

3.3 Sprzęt
• zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy w BG i jej filiach (20 PC-tów);
• zainstalowano  nowy  sprzęt  multimedialny:  zestawy  kina  domowego  i  skaner 

wielkoformatowy;
• rozbudowano sieć szkieletową;
• rozbudowano sieci na filiach;
• dokonywano bieżących napraw sprzętu.

3.4 Współpraca z działami merytorycznymi BG UG
• generowanie statystyk i raportów z bazy wg życzeń bibliotekarzy;
• tworzenie nowych kategorii egzemplarzy, typów czytelników, lokalizacji itp. oraz 

usuwanie zbędnych;
• zarządzanie kontami bibliotekarzy;
• modyfikacja  parametrów OPAC (w portalu  internetowym Chameleon  i  kliencie 

Virtua);
• generowanie i umieszczanie na www wydruków związanych z retrokonwersją.

Ważnym zadaniem było przygotowanie oprogramowania do wydruku inwentarza 
książek  –  projekt  zakończył  się  sukcesem.  Jego  autorem  i  wykonawcą  jest  Z. 
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Misiewicz.  Nowy inwentarz jest bardzo przejrzysty i  czytelny, spotkał się z dużym 
uznaniem bibliotekarzy.

W ramach integracji systemu informacyjno-bibliotecznego UG włączono do pracy 
w systemie Virtua kolejne Biblioteki: Instytutu Filologii Romańskiej i Germanistyki. W 
Bibliotece Instytutu Filozofii i Socjologii zainstalowano drukarkę do rewersów.

W ramach  przygotowań  do  roku  akademickiego  2004/2005  wydrukowano  ok. 
9.500 kart bibliotecznych.

Informatycy  z  Biblioteki  brali  czynny  udział  w  pracach  dotyczących  projektu 
rozwiązań sieciowych i telekomunikacyjnych dla nowego gmachu BG UG. 

Ważnym  elementem  była  współpraca  z  firmą  VTLS  Inc.  (aktywne 
wykorzystywanie serwisów: hotline, Integrated Management (IM) database), TASK i 
bibliotekami  zrzeszonymi  w  Porozumieniu  o  Współpracy  Bibliotek  Wdrażających  i 
Użytkujących VTLS (kontakty za pomocą list dyskusyjnych: Virtua-test i PGU-Virtua).
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4. STATYSTYKA BIBLIOTECZNA

4.1 Udostępnianie

Tabela 1
2004 2003 2002

OBSŁUGA CZYTELNIKÓW
stan bazy czytelników6 29.760 27.237 26.670
udostępniono:
    w tym:
    książki
    czasopisma
    zbiory specjalne

1.088.695 wol.

724.397 wol.
355.5357 wol.

8.763 jedn.

1.030.019 wol.

640.207 wol.
381.368 wol.

8.444 jedn.

941.000 wol.

579.893 wol.
351.794 wol.

     9.313 jedn.

ODWIEDZINY 500.237 osób 463.411 osób 443.341 osób
w wypożyczalniach 290.718 osób 253.859 247.012
w czytelniach 198.496 osób 199.276 185.381
w czytelni zbiorów specjalnych 872 osoby 885 1.603
w informatorium 10.151 osób 9.391      9.345
na stanowiskach internetowych: 53.949 osób8 28.2889    11.690
WYPOŻYCZENIA 
MIĘDZYBIBLIOTECZNE
z innych bibliotek 1.485 wol. 1.167 wol. 1.074 wol.
do innych bibliotek 1.700 wol. 1.395 wol. 1.466 wol. 

SZKOLENIA
dla studentów I roku 108 grup

(7.535 osób10)
100 grup

(5.619 osób)
85 grup

(4.356 osób)
dla studentów III roku 42 grupy

401 osób 
28 grup

(304 osoby)
19 grup

(203 osoby)
dla użytkowników czasopism i 
baz danych online

447 osób
(w tym 325 
studentów)

553 osoby 141osób

6 stan na 31 grudnia danego roku
7 dotyczy tylko czasopism w wersji drukowanej
8 28 stanowisk internetowych w BG UG i filiach
9 25 stanowisk internetowych w BG UG i filiach
10 94% przyjętych na studia w roku akademickim 2004/2005
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 4.2 Wyszukiwania w najpopularniejszych bazach 
online

Tabela 2
Nazwa bazy Ilość logowań11 Ilość poszukiwań12 Ilość wyszukanych 

artykułów
2004 r. 2003 r. 2004 r. 2003 r. 2004 r. 2003 r.

EIFL Direct 7.383 4.575 32.343 15.272 18.403 20.486
SpringerLink - - 2.59113 1.694
Science Direct - - 72.520 39.415
PsychInfo i 
PsychArticles14

3.856 - 20.878 - 5.558 -

11 nie wszyscy dostawcy podają dane
12 nie wszyscy dostawcy podają dane
13 dane za okres I-VI 2004 rok
14 bazy zakupiono w styczniu 2004 r.
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4.3 Zbiory

4.3.1 Gromadzenie
(stan na dzień 31.12.2004 r.)

Tabela 3
Wyszczególnienie stan inwentarzowy

Książki 786.032
Czasopisma               273.507
Zbiory Specjalne
w tym:
rękopisy
mikroformy
materiały audiowizualne
dokumenty elektroniczne

              140.424

                  9.120
                69.763
                  5.947

                     2.883
Razem 1.199.963 wol./jedn.

W ciągu 2004 roku zgromadzono:

Tabela 4
Wyszczególnienie Wpływy Ubytki

Książki                  21.920                     4.949
Czasopisma                    7.002                  1.365
Zbiory Specjalne
w tym:
rękopisy
mikroformy
materiały audiowizualne
dokumenty elektroniczne

                   7.391

                      2.519
                      -

                      95
                      589

-

                      -
                      -
                      -
                      -

Razem 36.313 6.314
Bilans 29.999 wol./jedn.
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ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW ZWARTYCH I ZBIORÓW SPECJALNYCH

Tabela 5

Rodzaj 
wpływu

Druki zwarte
Liczba 

tytułów
Liczba
wol.

Uwagi
(wol.)

Zbiory specjalne
- liczba

jednostek
ewidencyjnych

Wartość
zgromadzonych

druków zwartych 
oraz

zbiorów 
specjalnych

w PLN
Zakup    2.857 5.919 krajowe:5.355

zagraniczne:564
303 537.104,25

Egz. 
obowiązkowy

 10.298 12.041 - 4.285 385.672,85

Dary    1.802 2.807 krajowe: 1.847
zagraniczne:960

2.803 122.090,94

Wymiana      341 432 krajowe: 292
zagraniczne:140

- 13.701,00

Inne      107 499 krajowe: 445
zagraniczne:54

- 19.607,00

Razem 15.316 21.69815 - 7.391 1.078.176,04

Inwentaryzacja

Tabela 6
Osygnowano Utworzono 

rekordów 
egzemplarza

Wydano do 
magazynu BG i Filii Melioracje

Pozycje wykreślone 
z inwentarza

21.887 wol. 59.283 23.631 421 1.120

ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH

Tabela 7
Tytuły Woluminy Wartość w zł

Prenumerata polska: 553 
zagraniczna: 681

2.687 polska: 110.050,59 
zagraniczna: 1.721.843,94

Dary       163 1.293 119.263
Wymiana     182 472 26.954
Egzemplarz
obowiązkowy     1.380 2.550 159.422,60
Razem 2.959 7.002 2.137.534,13

15 bez materiałówki
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KOMPUTEROWE BAZY DANYCH

Tabela 8

Nośnik
Ilość

polskie zagraniczne
dary kupno dary kupno

CD ROM 1 1 baza - 8 baz
dyskietki - 1 baza - -
dostępne przez Internet 1 1 6 baz 8 baz

Koszt zakupionych licencji (bazy online zagraniczne i polskie): 84.020 zł

 ZBIORY SPECJALNE 

Tabela 9
Wyszczególnienie Jednostki ewidencyjne Wartość w PLN

Zakup
w tym:
stare druki

             303

            52 

109.721,70

 76.806,73
Dary 2.803  6.939,00
Egzemplarz obowiązkowy           4.285 22.383,05
Razem           7.391 139.043,75
 

WYSZCZEGÓLNIENIE ZBIORÓW SPECJALNYCH ZGROMADZONYCH W 2004 r.:

Tabela 10
Rodzaj Ilość jednostek ewidencyjnych

Kartografia   744
Stare druki        52 
Grafika     159 
DŻS-y 38
Rękopisy 2.519 
Fonografia     50 
Wideokasety 45
Dokumenty 
elektroniczne: 
CD-ROM, DVD

    

589 
Normy 3.195
RAZEM 7.391
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4.3.2 Opracowanie formalne

4.3.2.1 Katalogowanie wydawnictw zwartych (książki)16

Tabela 11
Rekordy 
bibliograficzne
utworzone

Rekordy
bibliograficzne
skopiowane

     Razem
Rekordy
khw
utworzone 
(NUKAT)

16.406 18.480
    

34.886
 

2.464

Ilość książek przekazanych poszczególnym filiom BG:

Tabela 12
Lokalizacja: Liczba woluminów:
Magazyn BG 5.752
Filia 1 4.209
Filia 2 1.566
Filia 3 2.465
Filia 4 4.533
Filia 5   1.468
Filia 6   3.638

4.3.2.2 Katalogowanie wydawnictw ciągłych (czasopisma)

Tabela 13
Rekordy bibliograficzne 
utworzone  w NUKAT

Rekordy bibliograficzne
skopiowane z NUKAT

Rekordy khw utworzone  w 
NUKAT

577 897 396

W katalogu online utworzono 1.662 rekordy zasobu.

4.3.2.3 Katalogowanie zbiorów specjalnych

Tabela 14

Prace
Płyty CD i kasety

(fonografia)
Dokumenty 
życia społ. 

(DŻS)

Wideokasety CD-ROM

dz jedn dz jedn dz jedn dz. jedn
katalogowanie 63 68 38 38 33 48 179 200

inwentarz 63 68 38 38 33 48 179 200

16 wykonane w Oddziałach: Opracowania Alfabetycznego, Rzeczowego, Czasopism i Zbiorów Specjalnych
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Tabela 15

Prace

Rodzaj opracowywanych zbiorów

kartografia stare druki rękopisy 
(księga 
inwent.)

Normy Grafika RAZEM17

dz. jedn. dz. jedn dz. jedn dz./jedn. dz. jedn dz. jedn

katalogowanie 1.235 1.235 25 23 24 516 1.430 67 75 3.094 3.633

inwentarz 1.235 1.235 25 23 24 516 1.430 67 75 3.094 3.633

4.3.3 Opracowanie rzeczowe

Tabela 16
Tematowanie

(tytuły)
Nowy 
gmach

Czasopisma
opracowane 

przedmiotowo 
(tytuły)

Rekordy khw
utworzone
w KABIE

Hasła przedm.
rozwinięte
utworzone
w NUKAT

Nowości – 3.699
Retrokon. – 12.605

38.11218 303 2.932 3.737

Na koniec 2004 r.  80.687 egzemplarzy było opracowanych i przydzielonych do nowego gmachu 
biblioteki.
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4.4 Inne dane
STAN  KATALOGU  ONLINE19

(31.12.2004 r.)

Tabela 17
Rodzaj rekordu Ilość
bibliograficzne 169.575
khw 232.465
egzemplarza 339.963
zasobu 8.594

Katalog online wykazuje około 43% zbiorów BG UG.

UDOSTĘPNIANIE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ I FILIACH 
W ROKU 2004

- informacje szczegółowe

Tabela 18

Wypożyczalnie Czytelnie 

zapisani 
NOWI 
czytelnicy

wypożycz. 
     (wol.) sale

ilość 
miejsc

stan
księgozb.
podręcz.

liczba 
odwiedzin

                             Udostępniono
z magazynu z księgozbioru

podręcznego
zbiory
specjalne

czasop.

Biblio-
teka
Główna

  3.254  90.270   3     178    5.692   71.851  50.026     133.580     ____       124.41
0

Informa
-torium

  ____    ____   1       10   2.353   10.151    ____     20.302      ____      ____

Zbiory 
Spec.

  ____    ____   2       15     1.809      872     ____     ____      3.558       ____

Filia 1    1.417   48.304   1       20   23.068     5.782    1.999     17.912     ____     29.438
Filia 2      774   17.668   2     70   10.456   23.007      664     21.898      1.730     58.557
Filia 3      966   32.785   2       68   13.618   24.997     1.172     40.992          16     38.886
Filia 4    1.099   68.223   1       91   14.506   30.586   13.694     57.573        452     32.225
Filia 5      407   20.780   1       38     9.750     8.843       182     15.740      2.935       3.868
Filia 6    1.022    12.688 3 98       307    33.430     57.069         876          72     68.151

Ogółem
   

8.939  290.718 16 588
  

79.206
 

209.519
 

124.806
 

308.873 
     

8.763  355.535

Razem udostępniono 1.088.695 wol. – dla 500.237 czytelników.

 

17 łącznie z fonografią i dokumentami życia społecznego
18 liczba obejmuje tytuły przydzielone przez: Oddział Opracowania Rzeczowego – 31.112; F2 – 542; 
F3 – ok. 450; F4 – 2.333; F5- ok. 3.442

19 obejmuje także dane dotyczące bibliotek: Centrum Herdera i Instytutu Historii i Instytutu Filozofii i Socjologii
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W r. 2004:

 wydano 12,70 zł na zakup książek dla jednego użytkownika20 biblioteki;
 wydano 13,90 zł na zakup książek dla jednego studenta UG;
 przypadało 0,65 nowej książki21 dla jednego użytkownika biblioteki;
 przypadało 0,71 nowej książki22 dla jednego studenta UG.

W r. 2004 średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła:

 40 zł – dla książek polskich;
 376 zł - dla książek zagranicznych;         
 30 zł – dla książki z egzemplarza obowiązkowego.

20 wszyscy pracownicy i studenci UG
21 łącznie z eo, wymianą i darami
22 łącznie z eo, wymianą i darami
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5. PRACOWNICY BIBLIOTEKI

5.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece:  

Pracownicy działalności podstawowej: 148,5 etatów
    w tym:
               bibliotekarzy dyplomowanych        5 etatów
               bibliotekarzy mianowanych          64 etaty
               pracowników bibliotecznych 79,5 etatów 

Pracownicy administracyjni:                      4 etaty
Informatycy:   1 etat

5.2. Struktura wykształcenia:

Tabela 19
WYKSZTAŁCENIE ILOŚĆ ETATÓW %

wyższe 99 67
licencjat 3   2
policealne 12,5   8
średnie 29 20
zasadnicze zawodowe 5   3
podstawowe -   - 

5.3. Fluktuacja pracowników
    W ciągu roku:
                           odeszło                                                 7 osób
                           przybyło   8 osób
                           powróciło z urlopów wychowawczych       1 osoba

5.4. Absencja      
    Ogółem dni absencji było: 4.632
    w tym:
               urlopy wychowawcze 1.374
               zwolnienia lekarskie i inne urlopy23        3.258

5.5 Dokształcanie

Studia podyplomowe ukończyły 3 osoby.
W  grudniu 2004 roku pani mgr Stella Mudrak obroniła pracę doktorską uzyskując 
stopień doktora Nauk o Ziemi w zakresie oceanologii.
Żaden pracownik Biblioteki nie dokształcał się korzystając ze skierowania.

23 bez urlopów wypoczynkowych
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W 2004 r. kontynuowany był lektorat języka angielskiego dla pracowników BG UG – 
uczestniczyły w nim 22 osoby.
Jedna osoba  odbyła trzymiesięczny  staż  zawodowy w Wielkiej  Brytanii  (Biblioteka 
Uniwersytecka w Aberystwyth, Walia).

5.6 Konferencje

W dziesięciu konferencjach krajowych uczestniczyło 16 osób24. 

5.7 Publikacje, referaty

2.2.5.1 Publikacje:
CHRZAN EWA
Unia Europejska… na Syberii – uwagi na temat wspólnego projektu politechniki w 
Kemerowie i uczelni krajów UE / Ewa Chrzan // W: Polskie biblioteki akademickie 
w Unii  Europejskiej:  materiały  konferencyjne,  Łódź,  23-25  czerwca  2004  r.  – 
Łódź: Wydaw. Politechniki Łódzkiej, 2004. – S. 137-147

Współpraca  producentów  oprogramowania  z  użytkownikami  –  na  przykładzie 
relacji firmy VTLS Inc. z Grupą Użytkowników VTLS / Ewa Chrzan // Bibliotekarz. 
– 2004, nr 12, s. 10-14

DĄBAL ANGELIKA
Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
Gdańskiego  (Cz.  4:  Kolekcja  warsztatowa  dotycząca  Waplewa  i  rodziny 
Sierakowskich) / Angelika Dąbal // Acta Cassubiana – T. 5 (2003), s. 113-117 – 
Druk. 2004

JANUSZEWSKA ANITA
Cooperation between Gdańsk University Main Library and the academic libraries 
of  the  Pomeranian  District:  communiqué  /  Anita  Januszewska  //  In:  Library 
management  in  changing environment:  proceedings  of  the 25th Annual  IATUL 
Conference,  The Library  of  Cracow University  of  Technology,  Kraków, Poland, 
May 30 – June 3, 2004 [Dokument elektroniczny]

Współpraca bibliotek naukowych w regionie pomorskim / Anita Januszewska // 
W: Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. – 2004, nr 10

KAKAREKO ANTONI
Gdańska skarbnica wiedzy: rozmowa z Antonim Kakareką, kustoszem Oddziału 
Zbiorów  Specjalnych  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Gdańskiego  /  rozm.  R 
Maciejkianiec // Nasz Czas. – 2004, nr 19, s. 8-9

24 kilku pracowników brało udział w więcej niż jednej konferencji
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Z prac nad spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej Uniwersytetu 
Gdańskiego (Cz.: Kolekcje warsztatowe dotyczące czasopiśmiennictwa, literatury 
oraz biografistyki  i  leksykografii  Pomorza i  Kaszub)  /  Antoni  Kakareko //  Acta 
Cassubiana. – T. 5 (2003), s. 89-112. – Druk 2004

Zabawa  w  strzelanego:  pytanie  o  cel  i  o  wartości  /  Antoni  Kakareko  // 
Drogowskazy. – R. 13, nr 70 (2004), s. 50-51

KOWALIK DOROTA
Przebieg obrad i dyskusja podczas konferencji naukowej „Stan i potrzeby polskich 
bibliotek uczelnianych”. Poznań 13-15 listopada 2002 roku / głos w dysk. Dorota 
Kowalik // Biblioteka. – 2003, nr 7 (16), s. 196-199

NOWACZYK-POTAŻ EWA
Katalogowanie  przedmiotowe w języku KABA /  Teresa Głowacka – Warszawa, 
2003. Rec.: Ewa Nowaczyk-Potaż // Bibliotekarz. – 2004, nr 6, s. 27-28

SAWICKA URSZULA
Przebieg obrad i dyskusja podczas konferencji naukowej „Stan i potrzeby polskich 
bibliotek uczelnianych”. Poznań 13-15 listopada 2002 roku / głos w dysk. Urszula 
Sawicka // Biblioteka. – 2003, nr 7 (16), s. 201-202

ŻEREBNY MICHAŁ
Rybackie oblicze morza w prozie Jerzego Pachlowskiego / Michał Żerebny // W: 
Literatura  Wybrzeża  po  1980  roku:  materiały  z  sesji  naukowej,  Gdynia,  3-4 
grudnia:  praca zbiorowa /  pod red.  Teresy Arendt  i  Krystyny Turo.  – Pelplin: 
Bernardinum. 2004. – s. 206-213

2.2.5.2 Referaty

JAŚKOWIAK GRAŻYNA
Bibliotekarstwo polskie i amerykańskie – czy mogą się zaprzyjaźnić? Opracowanie 
rzeczowe  zbiorów  w  bibliotekach  amerykańskich  i  angielskich:  bibliotekarstwo 
amerykańskie  i  angielskie  źródłem  wiedzy  i  inspiracją  dla  bibliotekarstwa 
polskiego, Warszawa 6-7 października 2004

5.8 Nagrody i odznaczenia

16 pracowników zostało wyróżnionych Nagrodą Rektora.

1 osoba została odznaczona:
• Małgorzata Fengler - Złotym Krzyżem Zasługi
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6. SPRAWY ADMINISTRACYJNE

6.1 Powierzchnia
Powierzchnia BG UG (w 12 obiektach) na dzień 31.12.2004 r. wynosiła 9.039 m2.

6.2 Remonty i inwestycje
Wykonano prace remontowe w następujących placówkach:

• Biblioteka Główna w Sopocie: 
o wymiana  wykładziny  podłogowej  (hol,  korytarze,  sala  konferencyjna, 

sekretariat, gabinet dyrektora - ca. 390 m kw.);
o drugi etap konserwacji i malowania stolarki okiennej drewnianej;
o instalacja  monitoringu  (szczególna  ochrona  obiektu  ze  względu  na 

przechowywane zbiory - umowa z firmą „Ares” z Gdańska);
o doraźna naprawa schodów wejściowych do budynku;
o malowanie pomieszczeń Ośrodka Informatycznego.

• Pozostałe placówki:
o drugi etap wymiany stolarki okiennej w Filii nr 1;
o malowanie holu w Filii nr 1;
o naprawa dachu  zabezpieczająca  przed  zaciekami  wody  opadowej  do 

czytelni i magazynu w Filii nr 2 w Gdańsku;
o czyszczenie kanalizacji deszczowej w magazynie składowym w Brzeźnie;
o wymiana wykładziny podłogowej w czytelni  magazynu składowego w 

Brzeźnie (po zalaniu);
o remont toalety w Bibliotece Brytyjskiej (wymiana armatury).

Zakupiono  samoobsługową  kserokopiarkę  cyfrową,  przeznaczona  dla 
czytelników Biblioteki Głównej.
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7. Biblioteki Jednostek Naukowo-
Dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego

W systemie biblioteczno-informacyjnym UG działają poza strukturą organizacyjną 
Biblioteki Głównej UG wymienione niżej biblioteki, powołane zarządzeniem Rektora. 
Są to Biblioteki Jednostek Naukowo-Dydaktycznych:

1. Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych;
2. Katedry Skandynawistyki;
3. Instytutu Anglistyki;
4. Instytutu Filologii Germańskiej;
5. Katedry Filologii Klasycznej;
6. Instytutu Historii;
7. Studium Języków Obcych;
8. Katedry Makroekonomii;
9. Instytutu Filozofii i Socjologii;
10.Zakładu Historii Sztuki;
11.Katedry Filologii Romańskiej.

Biblioteki  te  podlegają  kierownikom  odpowiednich  Jednostek  Naukowo-
Dydaktycznych.
Dwie biblioteki działają na innych, niż powyższe, zasadach:

 Biblioteka Brytyjska działa w strukturze organizacyjnej BG UG;
 Centrum Herdera funkcjonuje poza systemem biblioteczno-informacyjnym UG.

W systemie VTLS Virtua, we współpracy z Biblioteką Główną UG, opracowują swoje 
zbiory i wprowadzają dane do katalogu online Biblioteki: Instytutu Historii i Instytutu 
Filozofii i Socjologii. Rozpoczęły się szkolenia pracowników następujących placówek:
• Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych (kontynuacja szkolenia);
• Katedry Skandynawistyki;
• Instytutu Filologii Germańskiej;
• Katedry Filologii Klasycznej;
• Katedry Filologii Romańskiej.

W  celu  umożliwienia  pracy  w  systemie  VTLS  Virtua  biblioteki:  Katedry 
Skandynawistyki,  Instytutu  Filologii  Germańskiej,  Instytutu  Anglistyki  i  Katedry 
Filologii Klasycznej zostały przez BG UG wyposażone w komputery PC.
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7.1 Zasoby Bibliotek Jednostek  Naukowo - 
Dydaktycznych stan na dzień 31.12.2004 r.

Tabela 20
Lp. Biblioteka Książki

(ilość woluminów)
Czasopisma

(ilość tytułów)
1. Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków 

Obcych
13.843 39

2. Katedra Skandynawistyki
Kasety video            - 65 jednostek
Płyty kompaktowe    -   8 jednostek

17.746 20

3. Instytut Anglistyki 18.772 9
4. Instytut Filologii Germańskiej

Zbiory audiowizualne - 203 jednostki
13.698 51

5. Katedra Filologii Klasycznej 4.521 8
6. Instytut Historii 9.811 70
7. Studium Języków Obcych 1.205 5
8. Katedra Makroekonomii 6.974 8
9. Instytut Filozofii i Socjologii 6.210 35
10. Zakład Historii Sztuki 4.400 284
11. Centrum Herdera

Kasety magnetofonowe   -   676 jednostek
Kasety video                  -   237 jednostek

6.554 14

12. Katedra Filologii Romańskiej 5.658 5
13. Biblioteka Brytyjska

Zbiory audiowizualne      - 4.024 jednostki 
12.772 22

RAZEM  ZBIORÓW: 122.164 570
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8. PLANY

• Kontynuowane  będą  działania  mające  na  celu  pełną  integrację  systemu 
biblioteczno-informacyjnego  UG:  dalsze  szkolenia  i  pomoc  w  wyposażaniu 
bibliotek instytutowych;

• Kontynuowane będą wszelkie prace, związane z przeniesieniem części personelu i 
zbiorów  do  nowego  budynku  Biblioteki  Głównej.  W  celu  optymalizacji 
przygotowań Dyrekcja BG UG utrzymywać będzie stały kontakt z:

⇒ odpowiednimi komórkami w UG;
⇒ wykonawcą obiektu;

• W  dalszym  ciągu  priorytetowym  zadaniem  w  r.  2005  będzie  kontynuacja 
przygotowywania księgozbioru do ustawienia w nowym budynku biblioteki. Prace 
podjęte będą we wszystkich oddziałach BG UG, łącznie z filiami  i  bibliotekami 
instytutowymi;

• Przygotowanie i wdrożenie nowych ramowych zasad gromadzenia; 

• Testowane i wdrażane25 będą nowe funkcje oprogramowania Virtua, m.in.:
 moduł gromadzenia;
 elektroniczne  powiadamianie  o  terminach  zwrotu  i  elektroniczne 

monitowanie26;
 automatyczny zapis czytelników po otrzymaniu danych z dziekanatów27;

• Sukcesywnie  dokupywane  będą  komputery  PC  –  przede  wszystkim  w  celu 
zapewnienia dostępu użytkownikom BG UG do katalogu online i elektronicznych 
baz danych oraz czasopism;

• Zaplanowano kolejne prace remontowe, w tym:
⇒ BG UG Sopot – remont generalny schodów; 
⇒ BG UG – izolacja ściany budynku;
⇒ BG UG – malowanie pomieszczeń;
⇒ Filia 1 – remont elewacji, wymiana drzwi;

• W  miarę  posiadanych  środków  Biblioteka  kontynuować  będzie  gromadzenie 
wszelkiego rodzaju nabytków ważnych dla dokumentacji tradycji morskich regionu 
i  jego  historii.  Poprzez  organizację  wystaw  tematycznych  podkreślany  będzie 
związek Biblioteki z życiem regionu, Trójmiasta i Uczelni;

25 prac tych – z powodów od Biblioteki niezależnych – nie udało się wykonać w 2004 r.
26 uwarunkowane to jest informatyzacją UG
27 uwarunkowane to jest informatyzacją UG
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• Biblioteka  będzie  realizowała  zadania  wynikające  z  ogólnopolskiego  programu 
działalności  bibliotek  naukowych.  Kontynuowana  i  rozwijana  będzie  bliska 
współpraca z bibliotekami naukowymi województwa pomorskiego.

Przygotowała:
Ewa Chrzan

Sopot, 31 stycznia 2005 r.
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