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1..................................GŁÓWNE DOKONANIA

1.1 Najważniejsze wydarzenia i trendy

• w związku  z  upływem  kadencji  władz  UG  dokonano  wyboru  dyrektora  UG  i 
zastępców dyrektora oraz wybrano – spośród pracowników BG UG – członków 
komisji senackich i Rady Bibliotecznej

• przygotowano e-szkolenie dla studentów I roku Uniwersytetu Gdańskiego - ma 
ono  na  razie  charakter  suplementu  do  szkoleń  prowadzonych  tradycyjnie,  w 
przyszłości  planowane  jest  zastąpienie  szkoleń  tradycyjnych  szkoleniem 
wirtualnym

• zorganizowano punkt informacyjny dla czytelników w holu BG UG w Sopocie – 
miało to na celu ułatwienie czytelnikom bezpośredniego i szybkiego kontaktu z 
bibliotekarzem, który udziela informacji dotyczącej zasobów BG UG, korzystania z 
katalogu online, struktury Biblioteki, itp.

• przygotowano pierwszą wirtualną wystawę  - dotyczyła 25-lecia powstania NSZZ 
„Solidarność”, prezentowała druki ulotne z okresu strajków (sierpień – grudzień 
1980 r.)

• po raz pierwszy w dziejach BG UG zakupiono e-książki - dostępne są ze strony 
http://www.bg.univ.gda.pl

• zakupiono  program  do  zarządzania  dostępem  i  przeszukiwania  czasopism 
elektronicznych ”A-to-Z”

1.2 Budżet
Podstawową działalność Biblioteka realizowała w oparciu o kwotę 1.500.000 

zł, przyznaną w ogólnym budżecie Uczelni oraz o środki wypracowane przez zespół 
pracowników  w  wysokości  ok.  500.000  zł.  Pieniądze  te  wykorzystano  na  zakup 
druków zwartych, zbiorów specjalnych, prenumeratę czasopism polskich i częściowo 
zagranicznych oraz na konserwację zbiorów, niezbędne naprawy i różnego rodzaju 
druki formularzy.

Zasadniczą  kwotę  na  prenumeratę  czasopism  zagranicznych  i  baz  danych 
przekazali dziekani poszczególnych wydziałów - w łącznej wysokości 2.050.947 zł z 
dotacji podmiotowej przyznanej przez KBN.

Silna  pozycja  złotego  w  2005  r.  pozwoliła  na  wzrost  zakupu  literatury 
zagranicznej.  Kupiono 828 woluminów (o 264 więcej  niż  w roku 2004) realizując 
prawie 100% dezyderatów, które wpłynęły z wszystkich wydziałów Uczelni.

Z  uwagą  odnotowano  większy  wpływ  nabytków  otrzymywanych  drogą 
wymiany i darów, a zwłaszcza egzemplarza obowiązkowego. Łącznie z wymienionych 
rodzajów wpływów zinwentaryzowano ponad 30.196 woluminów o wartości 828.000 
zł.

Ponadto otrzymano z MENiS ostatni grant w wysokości 60.000 zł, przyznany 
Bibliotece  w  ramach  DWB,  który  został  wykorzystany  na  konserwację  i  oprawę 
zbiorów, a także na retrokonwersję i uzupełnienie opłaty za użytkowanie systemu 
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VTLS Virtua. Brak tego dofinansowania w roku 2006 skutkował będzie koniecznością 
pokrycia  tych wydatków z podstawowego budżetu Biblioteki.

1.3 Współpraca

1.3.1 Rada Biblioteczna 
Odbyło się 6 posiedzeń: 4 w minionej kadencji, 2 – w nowej kadencji władz UG. Rada 
zajęła się m.in.:
• przygotowaniem  rekomendacji  dla  proponowanych  władz  BG  UG  (dyrektor, 

zastępcy);
• problematyką informatyzacji BG UG;
• omówieniem i  zatwierdzeniem znowelizowanych  zasad gromadzenia  zbiorów w 

systemie biblioteczno-informacyjnym UG;
• omówieniem i zatwierdzeniem znowelizowanych zasad udostępniania zbiorów;
• kształtem prenumeraty czasopism zagranicznych;
• przyznaniem limitów na zakup literatury zagranicznej poszczególnym wydziałom.
• akceptacją  zaprezentowanych  zasad  doboru  księgozbioru  do  nowego  budynku 

Biblioteki.

W czasie spotkania w grudniu 2005 r. członkowie Rady Bibliotecznej wizytowali nowy 
gmach Biblioteki (w budowie).

1.3.2 Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS

Ewa  Chrzan  ponownie  została  wybrana  na  stanowisko  przewodniczącej 
Porozumienia o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS. 

W r. 2005 BG UG podjęła się zgromadzenia składki członkowskiej na rzecz VTLS 
Users’ Group – od wszystkich polskich bibliotek Porozumienia [...]. Dzięki temu 50% 
zgromadzonej kwoty mogło być wykorzystane w Polsce, na potrzeby polskiej Grupy 
Użytkowników.  Środki  te  zostały  przeznaczone  na  dofinansowanie  organizacji 
dorocznego spotkania European VTLS Users’ Group, które odbyło się w sierpniu 2005 
r. w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie.

1.3.3 Współpraca w Trójmieście i województwie pomorskim

W  II  połowie  2005  r.  nastąpiło  znaczne  ożywienie  współpracy  między 
bibliotekami należącymi do Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego. 
Powodem intensywnych prac było znowelizowane Prawo o Szkolnictwie Wyższym i 
konieczność  opracowania  nowych  statutów  uczelni  wyższych  oraz  wszystkich 
dokumentów regulujących pracę bibliotek. 
Wspólnie opracowano ramową wersję tych części statutu, które dotyczą biblioteki. 
Dyrektorzy przekazali je Komisjom Statutowym we własnych uczelniach. 

Rozpoczęto  także  prace  dotyczące  przygotowania  Regulaminu 
Organizacyjnego Biblioteki. 

Kontynuowano  –  po  przerwie  –  rozmowy  dotyczące  projektu  digitalizacji 
zbiorów. 
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Dyrektorzy bibliotek Zespołu Bibliotek Naukowych Województwa Pomorskiego 
wyrazili  zadowolenie  z  otrzymywanych  z  BG  UG  darów  –  pozycji  egzemplarza 
obowiązkowego, które nie mieszczą się w profilu gromadzenia BG UG. Jednocześnie 
wszyscy dali wyraz zaniepokojeniu wiadomościami z Ministerstwa Kultury i Sztuki o 
planowanych ograniczeniach liczby bibliotek, które otrzymywać będą eo. Dyrekcja BG 
UG przygotuje wystąpienie do MKiSz uzasadniające konieczność utrzymania eo dla 
BG UG – jedynej biblioteki regionu, która go otrzymuje.

1.3.4 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 w BG UG 
poświęcenie większości czasu na katalogowanie retrospektywne.

Wśród 66 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.

1.3.5 Inne 
Biblioteka  współpracowała  z  Wydziałem  Prawa  i  Administracji  tworząc 

wspólnie  „PROJEKT_1”:  serię  pokazów młodej  sztuki,  która  prezentowana  jest  w 
comiesięcznych  odsłonach  w  czytelni  Filii  Biblioteki  przy  Wydziale  Prawa  i 
Administracji.

W 2005 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).

Przedstawiciel  BG  UG  czynnie  uczestniczył  w  posiedzeniach  Komitetu 
Technicznego nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji, działającego w ramach Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego. W r. 2005 odbyły się 3  spotkania.
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2. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI

2.1 Wypożyczenia, czytelnicy

W roku 2005 w dalszym ciągu odnotowano wzrost liczby odwiedzin w BG UG, 
wzrosła także liczba wypożyczanych wydawnictw zwartych (zob. tab. 1). 

Jedną  z  przyczyn  ciągłego  wzrostu  wypożyczeń  –  przy  koniecznym 
ograniczaniu  dostępności  pojedynczych  egzemplarzy  najnowszych  książek  (statut: 
„Tylko  na  miejscu”)  wydaje  się  prowadzony  ciągle  proces  retrokonwersji:  książki 
„stare”, ale wykazywane w katalogu online, zaczynają istnieć ponownie. Możliwości 
wyszukiwania  za  pomocą  haseł  przedmiotowych  i  słów  kluczowych  umożliwiają 
czytelnikom  ich  odnajdywanie,  a  następnie  wypożyczanie.  Drugim  czynnikiem 
powodującym  wzrost  wypożyczeń  jest  prawdopodobnie  zdyscyplinowanie 
czytelników,  pilnujących  terminu  zwrotu.  Łatwość  dostępu  do  informacji  o  stanie 
własnego  konta,  w  tym  o  datach  zwrotu  poszczególnych  egzemplarzy,  oraz 
konsekwentne pobieranie  opłat  za  przetrzymywanie  książek  mają w tym znaczny 
udział.  Terminowo  zwracane  książki  mogą  być  szybko  wypożyczane  przez 
oczekujących  na  nie  kolejnych  czytelników  –  i  to  odbija  się  w  statystyce 
wypożyczalni.

Równie interesujące są obserwacje dotyczące czytelni z wolnym dostępem do 
zbiorów. W BG UG są dwa księgozbiory tak zorganizowane: w Sopocie i  w Filii  6 
(Wydział  Prawa  i  Administracji)  –  w  obu  czytelniach  widać,  że  jest  to  idealna 
aranżacja  księgozbioru:  łatwość  dostępu  i  możliwość  przeglądania  samodzielnie 
wybieranych  książek  powodują,  że  cieszą  się  one  rosnącym  zainteresowaniem 
użytkowników.  Z  roku  na  rok  rośnie  ilość  wykorzystywanych  książek  z  obu  tych 
księgozbiorów.  W  pozostałych  –  tradycyjnych  -  czytelniach  takiego  znacznego 
wzrostu nie widać.

Maleje natomiast liczba udostępnianych drukowanych wydawnictw ciągłych – 
na rzecz rosnącego korzystania z ich formy elektronicznej. Dostępnych online było 
ok.  21.000 tytułów czasopism i  15 pełnotekstowych baz danych (dziedzinowych i 
interdyscyplinarnych).

Liczba  osób  korzystających  w  Bibliotece  z  Internetu  utrzymała  się  na 
podobnym poziomie – brak wzrostu wynika z coraz powszechniejszego dostępu do 
Internetu spoza Biblioteki (w tym z domów studenckich i pracowni komputerowych w 
obrębie Uczelni – skąd jest dostęp do prenumerowanych baz danych). Dodatkowo w 
r. 2005 w Bibliotece miały miejsce awarie komputerów umożliwiających dostęp do 
Internetu,  a długotrwałe procedury zamawiania i  oczekiwania na części  zamienne 
wydłużały czas usuwania awarii. 

Liczba zarejestrowanych użytkowników wzrosła o 2.000 (ok. 8 %) w stosunku 
do 2004 r.

Wypożyczalnia  międzybiblioteczna  sprowadziła  1.367  wol.  (w  tym  143  z 
zagranicy)  i  wysłała  do  innych  bibliotek  1.737  wol.  (w  tym  3  –  za  granicę). 
Współpracowano z 384 bibliotekami (w tym: z 44 zagranicznymi).
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2.2 Działalność informacyjna

2.2.1 Usługi informacyjne
We wszystkich placówkach BG UG:

• udzielono 47.0601 informacji, w tym:
⇒ 20.383 informacji katalogowych;
⇒ 10.616 informacji bibliograficznych;
⇒ 16.061 informacji rzeczowych;

• zrealizowano 1.215 kwerend;
• z Internetu (25 stanowisk w BG UG i filiach) skorzystało 47.021 osób; 
• z baz danych na CD-ROM skorzystały 3.592 osoby;                                     
• przygotowano kolejne wydanie informatorów o BG UG: 

⇒ Czytelnie i wypożyczalnie (nakład: 9.500 egz.);
⇒ Katalogi  (nakład: 8.700 egz.);
⇒ Biblioteki Naukowe Trójmiasta2;
⇒ Biblioteki Jednostek Naukowo-Dydaktycznych UG3

⇒ Czasopisma elektroniczne w UG4

2.2.2 Szkolenia
Zorganizowanymi  szkoleniami  zostali  objęci  studenci  I  roku  wszystkich 

wydziałów  (przysposobienie  biblioteczne)  –  przeszkolono  ogółem  82  %  nowo 
przyjętych. Kontynuowano szkolenia dla studentów III roku Wydziału Ekonomicznego 
i  Wydziału Zarządzania (przysposobienie informacyjno-bibliograficzne).  Szkolenia w 
większości  przypadków  prowadzone  są  z  użyciem  nowoczesnego  sprzętu 
(zakupionego z pozyskanych przez BG UG środków),  umożliwiającego prezentacje 
katalogu online i dostępnych baz danych – zwiększa to bardzo ich efektywność. 

Tradycyjnie  już  kontynuowano szkolenia  dla  użytkowników czasopism i  baz 
danych online – odbywały się one zarówno w BG UG w Sopocie, jak i na wydziałach 
UG. Ogółem przeszkolono 534 osoby, w tym 75 pracowników i doktorantów oraz 459 
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. 

Ważnym  aspektem  działalności  informacyjnej  jest  pozyskiwanie  dostępów 
testowych do pojawiających się na rynku coraz liczniejszych nowych baz danych. 
Pracownicy i studenci są informowani o możliwości testowania i zachęcani do tych 
działań,  następnie  prowadzona  jest  analiza  wyników  testowania,  służąca  do 
podejmowania decyzji  o zakupie bazy.  Kupowane bazy danych są w całości  bądź 
części  finansowane  przez  władze  wydziałów,  Biblioteka  przygotowuje  zamówienia 
publiczne (we współpracy z Działem Zamówień Publicznych UG), umowy licencyjne i 
dalsze szkolenia.

1 bez działalności prowadzonej w holu BG UG - w ciągu dnia obsługuje się tam ok. 50 osób – co w skali roku daje ok. 1.500 
informacji
2 przygotowanie i bieżący wydruk w Oddziale Informacji Naukowej BG UG
3 przygotowanie i bieżący wydruk w Oddziale Informacji Naukowej BG UG
4 przygotowanie i bieżący wydruk w pracowni Stanowiska ds. Zarządzania i Udostępniania Baz Danych. 
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2.2.3 Wystawy i prezentacje

W 2005 r. odbył się III Bałtycki Festiwal Nauki. W jego ramach Oddział Zbiorów 
Specjalnych  i  Oddział  Informacji  Naukowej  przygotował  prezentacje:  „Internet  w 
bibliotece bez tajemnic”, „Nowe nośniki informacji i utrwalania wiedzy”, „Wiedza w 
sieci - skuteczne wyszukiwanie informacji”. Ze zorganizowanych pokazów skorzystało 
170 osób.

Wśród 112 wystaw zorganizowanych w BG UG i filiach przygotowano następujące 
wystawy tematyczne:

• 35 lat Biblioteki Głównej UG 
• By słowo było prawdą. Solidarność w walce o wolność słowa i druku w latach 

1980 – 1989
• Jan Paweł II - 1920-2005
• Prof. dr hab. Robert Głębocki (1940-2005)
• Hubble - wielkie oczy XX wieku
• Mgławice - fabryka gwiazd
• Witajcie w świecie fraktali
• Stefan Banach (1892-1945)5

• Konstytucje w okresie od XVIII do XX wieku
• Systemy konstytucyjne państw współczesnych
• Mistrz i jego przyjaciele - wystawa z okazji 77-lecia prof. Leszka Moszyńskiego 

i 7-lecia Katedry Slawistyki
• Twórcy pedagogiki gdańskiej przełomu wieków
• Nagrody Nobla z ekonomii 2002 - 2005 
• Ze zbiorów multimedialnych i audiowizualnych Biblioteki Głównej UG

Ponadto w Filii 5 (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki) w cyklu wystaw z okazji 
„Roku Fizyki” przedstawiono sylwetki wybitnych uczonych:

• Albert Einstein (1879-1955) - człowiek stulecia
• Blaise Pascal (1623-1662)
• Gabriel Daniel Fahrenheit - termomistrz z Ogarnej
• Galileusz (1564-1642)
• Johanes Kepler (1571-1630) - ostatni Pitagorejczyk
• Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) – „Jestem z tych, którzy wierzą, iż nauka 

jest czymś bardzo pięknym”
• Marian Smoluchowski - fizyk, taternik, romantyk nauki
• Sir Isaac Newton (1642-1727)
• Sir Stephen William Hawkin

Wymienionymi  wystawami  zainteresowało  się  bardzo  środowisko  naukowe 
Politechniki Gdańskiej. Część z nich zostanie tam przedstawiona.

5 wystawie towarzyszyło spotkanie gdańskich uczonych poświęcone pamięci Stefana Banacha
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W Filii  4 (Wydział  Humanistyczno-Historyczny) kontynuowano prezentację dzieł 
graficznych  ze  zbiorów  BG  UG  –  wystawiono  prace  Eleonory  Baryłko-Jagaciak  i 
przygotowano ekspozycję „Postać w sztafażu”.

W  czytelni  Filii  6  (Wydział  Prawa  i  Administracji)  rozpoczęto  cykl  wystaw 
„PROJEKT 1” – w jego ramach przedstawiono prace młodych twórców z Trójmiasta 
(Tomasza Kopcewicza, Angeliki Fojtuch, Anny Witkowskieja, Aleksandry Went i Alicji 
Karskiej).  Inicjatorką  i  kuratorem  cyklu  wystaw  jest  pani  Dominika  Skutnik, 
pracownik Oddziału Zbiorów Specjalnych BG UG.

W  BG  UG  i  we  wszystkich  filiach  wystawiane  były  nagrodzone  publikacje 
pracowników UG i nowości wydawnicze w zbiorach BG.

2.3 Zbiory
  

2.3.1 Gromadzenie i uzupełnianie 
(zob. tab. 3 – 9)

2.3.1.1 Druki zwarte

Do Biblioteki wpłynęło 24.247 wol. druków zwartych: 6.108 pochodziło z zakupu i 
stanowiło ok. 25 % ogólnego wpływu książek. Pozostałe woluminy, podobnie jak w 
latach poprzednich, to egzemplarz obowiązkowy (14.770 wol.) oraz dary (2.509) i 
książki pochodzące z wymiany i innych źródeł (729 wol.). W porównaniu z rokiem 
ubiegłym  wpływ  druków  zwartych  zwiększył  się  o  2.327  wol.  Do  księgozbioru 
wprowadzono 17.745 nowych tytułów.

Średnia cena książki krajowej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła ok. 42 zł. 
Książki zagraniczne kupowano głównie na zamówienie pracowników naukowych. 

Zakup wydawnictw zagranicznych stanowił 3,4 % ogólnego wpływu druków zwartych 
(828 wol.). W 2005 roku Rada Biblioteczna określiła limity dewizowe dla wydziałów 
UG na zakup literatury  zagranicznej  w wysokości  200.000 zł.  W trakcie  realizacji 
zamówień kwota uległa zwiększeniu (z budżetu Biblioteki) do 310.000 zł.

Średnia cena książki zagranicznej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła 374 zł.

Po raz pierwszy w dziejach BG UG zakupiono e-książki: wydano na nie 23.636,36 
zł. Książki dostępne są ze strony http://www.bg.univ.gda.pl .

Egzemplarz obowiązkowy w dalszym ciągu był głównym źródłem wpływu druków 
zwartych polskich i stanowił  ok. 61 % ogólnego wpływu książek. Do księgozbioru 
włączono  ponad  50%  ogólnego  wpływu  egzemplarza  obowiązkowego.  Druki 
wysokospecjalistyczne, pozostające poza profilem gromadzenia Biblioteki, przekazano 
do magazynu składowego (6.994 wol. książek),  4.120 wol. druków zwartych i 580 
wol. czasopism przekazano – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki – 
innym placówkom bibliotecznym w Trójmieście. 

Średnia  cena  książki  włączonej  do  zbiorów  Biblioteki  z  egzemplarza 
obowiązkowego wyniosła 28,- zł.

9
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Wśród darów, które wpłynęły do Biblioteki, na uwagę zasługują książki przekazane 
przez:

• Tyssen Stiftung /Olms Verlag/,Hildesheim: 26 wol. o wartości 9 660,00  PLN
• ABE Marketing, Warszawa: 8 wol. o wartości 4 912,00  PLN
• Fundacja Centrum Kabbalah, Kabbalah: 46 wol. o wartości 3 400,00  PLN

2.3.1.2 Druki ciągłe

Prenumeratę  czasopism  polskich  utrzymano  na  poziomie  z  2004  r.  Zmniejszono 
prenumeratę czasopism zagranicznych: w stosunku do roku poprzedniego skreślono 
decyzją dziekanów 114 tytułów i wprowadzono 15 nowych. 

W 2005 r. dopisano 8.631 wol. czasopism.
Dostawcą czasopism zagranicznych była wyłoniona w drodze przetargu firma 

ABE Marketing. Dodatkowo współpracowano bezpośrednio z wydawcami (Elsevier i 
Kluwer).

Przeprowadzono dwa przetargi nieograniczone na dostawę czasopism polskich 
w latach 2006-2008 (dla wszystkich jednostek UG) oraz przetarg nieograniczony na 
dostawę czasopism zagranicznych w latach 2006-2007.
       
BG UG opłaciła i oferowała dostęp do następujących baz danych:

• American Chemical Society
• EIFL EBSCO;
• EMERALD6

• INSPEC (baza bibliograficzna);
• Kluwer Academic Publishing;
• Physical Review Online Archive (PROLA);
• Science Direct (czasopisma wydawnictwa Elsevier);
• SpringerLink (czasopisma wydawnictwa Springer Verlag);
• Wiley InterScience. 

Ponadto czytelnicy mogli korzystać z czasopism dostępnych bezpośrednio od 
wydawców  -  łącznie  użytkownicy  czasopism  elektronicznych  mieli  dostęp  do  ok. 
21.000  tytułów.

Od  2005  roku  osoby  korzystające  z  elektronicznych  wydawnictw  ciągłych 
mogą  korzystać  z  listy  alfabetycznej  „A-to-Z”.  Jest  to  narzędzie  zarządzające 
czasopismami dostępnymi online w sieci Uniwersytetu Gdańskiego. Serwis zawiera 
informację o lokalizacji poszczególnych tytułów oraz umożliwia dostęp bezpośrednio 
ze strony „A-to-Z” do poszukiwanych czasopism i pełnych tekstów. 

Łączna wartość baz oferowanych czytelnikom w 2005 r. wynosiła  850.949,92 zł.

6 dostęp za pośrednictwem Biblioteki Brytyjskiej
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2.3.1.3 Zbiory specjalne

W  2005  r.  zgromadzono  9.0547 jednostki  ewidencyjne8.  Podstawowym 
źródłem wpływu – tak jak i w poprzednich latach – był egzemplarz obowiązkowy 
(zob. tab. 8 i 9). 

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:

• Hewliusz Jan, ”Observatio eclipseos Solaris die 8 Aprilis st. n. a…”, wyd. w 
Gdańsku  w  roku  1652  nakładem  autora.  (Dzieło  o  zaćmieniu  słońca 
zaobserwowanym 8 IV 1652 r. w Gdańsku),

• „Constitucie  Seymu  Walnego  Koronnego  Warszawskiego...,  roku  Pańskiego 
1641”,wyd. w Krakowie, Druk A. Piotrkowczyka,

• „Uchwała Seymu Walnego Koronnego Sześćniedzielnego, w Warszawie Roku 
MDCXL”, wyd. w Krakowie w roku  1640 , Druk A. Piotrkowczyka,

• Ossoliński  Jerzy,  „Orationes”,  wyd.  w  Gdańsku  w roku  1647  nakładem G. 
Förstera  (dzieło  zawiera  liczne  mowy  kanclerza  wielkiego  koronnego  J. 
Ossolińskiego),

• Temberski Stanislaus a Sternberg, „Chronologia synoptica palmitis  Coributei 
ad...”, wyd. w roku 1669 w Krakowie w Oficynie S. Piotrkowczyka. ( Dzieje 
rodu Wiśniowieckich począwszy od Gedymina i Olgierda)

• Pufendorf  Samuel, „ Commentariorum de rebus Svecicis libri ...”, wyd w roku 
1705 ( Historia stosunków polsko-szwedzkich)

• Coyer, „Histoire de Jean Sobieski...” wyd. w roku 1761 w Amsterdamie.

Niezwykle  cenne  nabytki  to  także  dawne  mapy,  atlasy  i  grafika.  Wśród  26 
egzemplarzy pochodzących z XVI-XIX wieku na szczególną uwagę zasługują: 

• Panorama Gdańska – P.van der Aa z roku 1729;  
• Atlas antiquus z 1850 roku; 
• Plan i widok Gdańska – P. Willer z 1687 r.; 
• [Gdańsk]-Złota Brama - rycina  M. Deischa 1761-1765; 
• [Gdańsk] – Kamienice przy ul. Długiej – akwaforta J. K .Schultza z 1855 roku; 
• Atlas historique z 1718 roku.

2.3.2 Opracowanie alfabetyczne 
(zob. tab. 10 – 14)

2.3.2.1 Druki zwarte

W r. 2005 kontynuowano współpracę z katalogiem NUKAT. W dalszym ciągu 
intensywnie  pracowano  nad  przygotowaniem  księgozbioru  dla  nowego  gmachu 

7 w tym 654 CD-ROM’ów i dyskietek z Oddz. Czasopism
8 jednostki ewidencyjne: mapy, wolumeny, plansze, teki, dokumenty, utwory, płyty CD, kasety audio, kasety video, płyty DVD, 
płyty CD-ROM
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biblioteki,  prowadząc  retrokonwersję  starych  zasobów.  W  efekcie  tych  prac  do 
katalogu online weszło prawie 2.000 opisów bibliograficznych więcej niż w r. 2004.

Rekordy bibliograficzne  dla nowych książek były w większości  kopiowane z 
katalogu centralnego NUKAT i stanowiły 85,6% ogólnej liczby wprowadzonych dla 
nich opisów katalogowych. Dzięki temu można było opracowywać książki ze zbiorów 
BG UG, nie wykazywane dotąd w katalogu online. 

Dodać należy, że katalogowanie starszych pozycji w bazie NUKAT powoduje, 
że  z  dorobku  bibliotekarzy  BG  UG  korzystają  inne  biblioteki  naukowe  w  Polsce, 
kopiując opisy bibliograficzne do lokalnych katalogów.

W 2005 r. nieznacznie wzrosła ilość rekordów bibliograficznych dla książek z 
bibliotek  instytutowych.  Było  to  możliwe  dzięki  intensywnym  szkoleniom 
prowadzonym dla bibliotekarzy z tych placówek i ciągłej współpracy między nimi a 
pracownikiem  BG  UG  ,  polegającej  m.in.  na  korekcie  wszystkich  opisów  i  stałej 
pomocy  w katalogowaniu.  Tempo tych  prac  powinno ulec  w r.  2006 znacznemu 
przyspieszeniu.

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. 

Dodatkowo  opracowano  część  zbioru  czasopism  Stacji  Badania  Wędrówek 
Ptaków UG – wykonano dla nich rekordy bibliograficzne. Praca będzie kontynuowana 
w r. 2006. Ukończono opracowanie czasopism z Instytutu Bałtyckiego.

2.3.2.3 Zbiory specjalne

Większość zbiorów opracowano w systemie tradycyjnym9, ale na podkreślenie 
zasługuje  fakt,  iż  znacznie  wzrosła  ilość  dokumentów  opracowanych  w  katalogu 
online: utworzono 755 opisów bibliograficznych (głównie dla druków XIX-wiecznych), 
a  hasłami  przedmiotowymi  opatrzono  475  tytułów.  Utworzono  185  haseł 
przedmiotowych.

2.3.3 Opracowanie rzeczowe 
(zob. tab. 15)

W  2005  r.  kontynuowano  rozpoczęte  w  2002  r.  katalogowanie  przedmiotowe  i 
systematyczne  książek  przeznaczonych  do  zasiedlenia  nowego  gmachu  biblioteki. 
Wydzielono i opracowano 25.374 tytuły. 

Na koniec 2005 r. było 137.785 egzemplarzy przydzielonych do nowej biblioteki – 
do ustawienia w wolnym dostępie.

Opracowano przedmiotowo 272 tytuły czasopism.

9 główną przyczyną katalogowania zbiorów specjalnych metodą tradycyjna jest brak polskich wersji instrukcji formatu MARC dla 
tych typów dokumentów (m.in. rękopisów, starych druków, map, itd.)
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2.3.4 Gospodarka zasobami bibliotecznymi

Kontynuowano selekcję zbiorów oraz prace nad dokumentacją całości zasobu 
egzemplarza obowiązkowego. Odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 3.760 wol. 
druków zwartych oraz 2.947 wol. druków ciągłych. Przeprowadzono inwentaryzację 
druków ciągłych w Filii 2 oraz selekcje księgozbiorów BG UG oraz Filii 2, Filii 4 i Filii 5.

Przygotowano  ofertę  dubletów  w  ramach  wymiany  międzybibliotecznej, 
przekazując innym bibliotekom 568 pozycji wydawnictw zwartych.

Opierając się na Rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki przekazano innym 
bibliotekom 4.120 wol.  druków zwartych i  580 wol.  czasopism, otrzymanych jako 
egzemplarz obowiązkowy. 

Przygotowano i wywieziono 7.900 kg makulatury.
W ramach konserwacji zbiorów Introligatornia BG oprawiła 12.468 wol.
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3. KOMPUTERYZACJA

Prace na rzecz Biblioteki wykonywane były przez trzyosobowy10 zespół informatyków 
- pracowników Ośrodka Informatycznego UG (Węzeł Sopot) oraz przez informatyka 
zatrudnionego w BG UG. Od stycznia 2005 r. na rzecz Biblioteki pracuje także jedna 
osoba  nie  będąca  informatykiem,  zatrudniona  w wymiarze  1/2  etatu  w  Ośrodku 
Informatycznym  UG.  Zajmuje  się  przede  wszystkim  inwentaryzacją  sprzętu 
komputerowego. 

3.1 Administrowanie bazami
Wykonywano  rutynowe  prace  związane  z  administrowaniem  serwerami  i 
utrzymaniem katalogu online. 
W styczniu  2005 przejęto  (z  Ośrodka  Informatycznego  UG)  serwer  HP  9000,  na 
którym zainstalowano system operacyjny HP-Unix, Oracle 9i, oraz najnowszą wersję 
oprogramowania Virtua 45.1, służącą następnie do testowania bibliotekarzom z całej 
Polski.
Aktualizowano  na  bieżąco  stronę  domową  BG  UG  oraz  stale  nadzorowano 
bezpieczeństwo sieci i serwerów. 

3.2 Oprogramowanie
• zainstalowano kolejne tzw. "łaty" do systemu HP-UX;
• aktualizowano oprogramowanie VIRTUA w bazie produkcyjnej (migracja do wersji 

43.7 w sierpniu 2005 r.);
• opracowano kolejne skrypty obsługujące bazę;
• przygotowano zestaw procedur obsługi bazy bibliotecznej.

3.3 Sprzęt
• zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy w BG i jej filiach (18 komputerów 

PC, 6 drukarek);
• współpracowano  z  działem  ds.  Zamówień  Publicznych  przy  przygotowywaniu 

przetargów na sprzęt komputerowy do nowego budynku BG UG;
• 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;

10 Z uwagi na to, że jeden z informatyków, pracujących w BG UG, wykonywał głównie prace na rzecz Uczelni, występowały 
kłopoty z terminowością wykonywania wielu prac, głównie – napraw sprzętu.
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• modyfikacja  parametrów OPAC (w portalu  internetowym Chameleon  i  kliencie 
Virtua);

• generowanie i umieszczanie na www wydruków związanych z retrokonwersją.

W ramach  przygotowań  do  roku  akademickiego  2005/2006  wydrukowano  ok. 
9.500 kart bibliotecznych – przeznaczonych przede wszystkim dla studentów I. roku 
UG.

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
2005 2004 2003

OBSŁUGA CZYTELNIKÓW
stan bazy czytelników11 31.661 29.760 27.237
udostępniono:
    w tym:
    książki
    czasopisma
    zbiory specjalne

1.105.193 wol.

776.141 wol.

1.088.695 wol.

724.397 wol.
355.53512 wol.

8.763 jedn.

1.030.019 wol.

640.207 wol.
381.368 wol.     

8.444 jedn.

ODWIEDZINY 509.097 osób 500.237 osób 463.411 osób
w wypożyczalniach 313.595 osób 290.718 osób 253.859 osób
w czytelniach 184.523 osób 198.496 osób 199.276 osób
w czytelni zbiorów specjalnych 789 osób 872 osoby 885
w informatorium 8.792 osób 10.151 osób 9.391
na stanowiskach 
internetowych:

47.021 osób13 53.949 osób14 28.28815

WYPOŻYCZENIA 
MIĘDZYBIBLIOTECZNE
z innych bibliotek 1.367 wol. 1.485 wol. 1.167 wol.
do innych bibliotek 1.737 wol. 1.700 wol. 1.395 wol.

SZKOLENIA
dla studentów I roku 76 grup

(6.742 osoby16)
108 grup

(7.535 osób)
100 grup

(5.619 osób)
dla studentów III/IV roku 42 grupy

(370 osób) 
42 grupy

(401 osób)
28 grup

(304 osoby)
dla użytkowników czasopism i 
baz danych online

534 osoby
(w tym 459 
studentów)

447 osób
(w tym 325 
studentów)

553 osoby

11 stan na 31 grudnia danego roku
12 dotyczy tylko czasopism w wersji drukowanej
13 25 stanowisk internetowych w BG UG i filiach
14 28 stanowisk internetowych w BG UG i filiach
15 25 stanowisk internetowych w BG UG i filiach
16 82% przyjętych na studia w roku akademickim 2005/2006
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4.2 Wyszukiwania w najpopularniejszych bazach 
online

Tabela 2
Nazwa bazy Ilość logowań17 Ilość poszukiwań18 Ilość wyszukanych 

artykułów
2005 r. 2004 r. 2005 r. 2004 r. 2005 r. 2004 r.

EIFL EBSCO 9.084 7.383 66.395 32.343 30.106 18.403
SpringerLink - - - 3.349 2.59119

Science Direct - - - 67.226 72.520
PsychInfo i 
PsychArticles20

4.679 3.856 47.790 20.878 11.479 5.558

17 nie wszyscy dostawcy podają dane
18 nie wszyscy dostawcy podają dane
19 dane za okres I-VI 2004 rok
20 bazy zakupiono w styczniu 2004 r.

17



4.3 Zbiory

4.3.1 Gromadzenie
(stan na dzień 31.12.2005 r.)

Tabela 3
Wyszczególnienie stan inwentarzowy

Książki 803.070
Czasopisma               279.191
Zbiory Specjalne
w tym:
rękopisy
mikroformy
materiały audiowizualne
dokumenty elektroniczne

              146.638

                  11.608
                69.763

5.999
                     3.635

Razem 1.228.899 wol./jedn.

W ciągu 2005 roku zgromadzono:

Tabela 4
Wyszczególnienie Wpływy Ubytki

Książki                  24.247 3.939
Czasopisma 8.631 2.947
Zbiory Specjalne
w tym:
rękopisy
mikroformy
materiały audiowizualne
dokumenty elektroniczne

                   9.054

                      2.156
                      -

                      580
                      876

-

                      -
                      -
                      -
                      -

Razem 41.932 6.886
Bilans 35.046 wol./jedn.
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ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW ZWARTYCH I ZBIORÓW SPECJALNYCH

Tabela 5

Rodzaj 
wpływ u

Druki zwarte
Liczba 

tytułów
Liczba
wol.

Uwagi
(wol.)

Zbiory specjalne
- liczba

jednostek
ewidencyjnych

Wartość
zgromadzonych

druków zwartych 
oraz

zbiorów 
specjalnych

w PLN
Zakup    2.689 6.108 krajowe:5.280

zagraniczne:828
1.152 653.320,16

Egz. 
obowiązkowy

 12.889 14.770 - 5.629 449.043,00

Dary    1.786 2.509 krajowe: 1.500
zagraniczne:1.009

2.272 101.020,21

Wymiana      309 448 krajowe: 238
zagraniczne:210

- 14.997,00

Inne      72 281 krajowe: 242
zagraniczne:39

1 11.195,27

Razem 17.745 24.11621 - 9.054 1.229.575,64

Inwentaryzacja

Tabela 6
Osygnowano Utworzono 

rekordów 
egzemplarza

Wydano do 
magazynu BG i Filii Zmeliorowano Wykreślono 

z inwentarza

20.541 wol. 72.864 21.847 wol. 873 4.739 wol.

ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH

Tabela 7
Tytuły Woluminy Wartość w zł

Prenumerata polska: 556 
zagraniczna: 597

3.344 polska: 101.434,70 
zagraniczna: 1.594.307,41

Dary       198 1.363 101.954,00
Wymiana     133 328 25.771,00
Egzemplarz
obowiązkowy     1.856 3.632 164.112,00
Razem 3.340 8.667 1.987.579,11

21 bez materiałówki
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KOMPUTEROWE BAZY DANYCH

Zakupiono  dostęp  do  9  baz  online  –  są  to  bazy  bibliograficzne,  bibliograficzno-
abstraktowe i czasopism pełnotekstowych. Całkowity kosz zakupu to 850.949,92 zł. 
W kwocie tej 74.106,76 zł pokryto ze środków finansowych wydziałów UG.

ZBIORY SPECJALNE 

Tabela 8
Wyszczególnienie Jednostki ewidencyjne Wartość w PLN

Zakup
w tym:
stare druki

             1.152

            52 

121.451,29

 53.427,90
Dary 2.272  4.927,00
Egzemplarz obowiązkowy           5.629 23.977,70
Inne 1 15,00
Razem           9.054 150.370,99

WYSZCZEGÓLNIENIE ZBIORÓW SPECJALNYCH ZGROMADZONYCH W 2005 r.:
Tabela 9

Rodzaj Ilość jednostek ewidencyjnych
Kartografia   836
Stare druki        52 
Grafika     87 
DŻS-y 43
Rękopisy 2.156
Fonografia     558 
Wideokasety 22
Dokumenty 
elektroniczne: 
CD-ROM, DVD

    

876 
Normy 4.424
RAZEM 9.054

4.3.2 Opracowanie formalne

4.3.2.1 Katalogowanie wydawnictw zwartych (książki)22

Tabela 10
Rekordy 
bibliograficzne
utworzone

Rekordy
bibliograficzne
skopiowane

     Razem
Rekordy
khw
utworzone 
(NUKAT)

16.166 20.578
    

36.744
 

4.108

Ilość książek przekazanych poszczególnym filiom BG:
22 wykonane w Oddziałach: Opracowania Alfabetycznego, Rzeczowego, Zbiorów Specjalnych i filiach BG UG
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Tabela 11
Lokalizacja: Liczba woluminów:
Magazyn BG 5.046
Filia 1 4.240
Filia 2 1.049
Filia 3 2.483
Filia 4 4.330
Filia 5   1.126
Filia 6   3.649

4.3.2.2 Katalogowanie wydawnictw ciągłych (czasopisma)

Tabela 12
Rekordy bibliograficzne 
utworzone  w NUKAT

Rekordy bibliograficzne
skopiowane z NUKAT

Rekordy khw utworzone  w 
NUKAT

785 1.175 670

W katalogu online utworzono 2.119 rekordy zasobu.

4.3.2.3 Katalogowanie zbiorów specjalnych

Tabela 13

Prace
Płyty CD i kasety

(fonografia)
Dokumenty życia 
społ. (DŻS)

Wideokasety CD-ROM

dz jedn dz jedn dz jedn dz. jedn
katalogowanie 28 30 41 43 22 22 94 98
inwentarz 28 30 41 43 22 22 94 98

Tabela 14

Prace

Rodzaj opracowywanych zbiorów

kartografia stare druki rękopisy 
(księga 
inwent.)

Normy Grafika RAZEM23

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

katalogowanie 956 956 79 80 113 2.488 1.000 33 35 2.366 4.755
inwentarz 956 956 79 80 113 2.488 1.000 33 35 2.366 4.755

4.3.3 Opracowanie rzeczowe

Tabela 15
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Tematowanie
(tytuły)

Czasopisma
opracowane 

przedmiotowo 
(tytuły)

Rekordy khw
utworzone
w KABIE

Hasła przedm.
rozwinięte
utworzone
w NUKAT

Nowości – 2.777
Retrokon. – 22.597

272 861 3.113

4.4 Inne dane

STAN  KATALOGU  ONLINE24

(31.12.2005 r.)

Tabela 16
Rodzaj 
rekordu

Ilość

bibliograficzne 210.518
khw 283.043
egzemplarza 412.663
zasobu 10.886

Katalog online wykazuje ponad 50% zbiorów.

UDOSTĘPNIANIE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ I FILIACH 
W ROKU 2005

- informacje szczegółowe

23 łącznie z fonografią i dokumentami życia społecznego
24 obejmuje także dane dotyczące bibliotek: Centrum Herdera, Instytutu Historii i Instytutu Filozofii i Socjologii i pozostałych 
bibliotek instytutowych
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Tabela 17

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

  3.302  112.114   3     178    5.771   65.878  51.763   156.672     ____      109.47
8

Informa
-torium

  ____    ____   1       10   2.426 8.792    ____ 17.584      ____      ____

Zbiory 
Spec.

  ____    ____   2       15     1.977      789     ____     ____      5.149       ____

Filia 1    1.265   51.745   1       20   23.539     6.776    3.603     20.302     ____     33.766
Filia 2      618   13.981   2     70   10.666   21.364      476     19.463      1.635     51.488
Filia 3      685   33.324   2       68   14.133   22.193     1.212     36.675          3     32.894
Filia 4    1.012   69.354   1       91   14.820   31.020   15.549     57.222        366     31.542
Filia 5      339   19.401   1       38     9.500     6.837       121     12.172 1.826       3.559
Filia 6    1.021    13.676 3 101       314    30.455     68.690         1.042          91     57.255

Ogółem
   

8.242  313.595 16 591
  

83.146 194.104
 

600.414 321.132
     

9.070 310.082

Razem udostępniono 1.105.193 wol. 509.097 czytelnikom (w tym: 791.598 na 
miejscu i 313.595 – na zewnątrz).

 

W r. 2005:
 wydano 18,80 zł na zakup książek dla jednego użytkownika25 biblioteki;
 wydano 20,50 zł na zakup książek dla jednego studenta UG;
 przypadało 0,7 nowej książki26 dla jednego użytkownika biblioteki;
 przypadało 0,8  nowej książki27 dla jednego studenta UG.

W r. 2005 średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła:

 42 zł – dla książek polskich (pochodzących z zakupu);
 374 zł - dla książek zagranicznych;         
 28 zł – dla książki z egzemplarza obowiązkowego.

25 wszyscy pracownicy i studenci UG
26 łącznie z eo, wymianą i darami
27 łącznie z eo, wymianą i darami
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5. PRACOWNICY BIBLIOTEKI

5.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece

Pracownicy działalności podstawowej: 167,5 etatów
    w tym:
               bibliotekarzy dyplomowanych        5 etatów
               bibliotekarzy mianowanych          67 etaty
               pracowników bibliotecznych 90,5 etatów28 

Pracownicy administracyjni:                      4 etaty
Informatycy:   1 etat

W październiku 2005 r. Rektor UG wystąpił  do Ministerstwa Edukacji Narodowej i 
Sportu o przydział dodatkowych 22 etatów dla potrzeb obsługi czytelników w nowym 
budynku  Biblioteki.  Na  mocy  decyzji  MENiS  w  listopadzie  2005  r.  w  BG  UG 
zatrudniono 11 osób (z wyższym wykształceniem). 
Do czasu rozpoczęcia normalnej pracy w nowym budynku nowo zatrudnieni pracują 
w  oddziałach  udostępniania  w  BG  UG  i  jej  filiach,  gdzie  nabywają  umiejętności 
niezbędnych do pracy z użytkownikiem Biblioteki.

5.2. Struktura wykształcenia

Tabela 18
WYKSZTAŁCENIE ILOŚĆ ETATÓW %

wyższe 119 71
licencjat 3 2
policealne 13,5 8
średnie 27 16
zasadnicze zawodowe 5 3
podstawowe - -

5.3. Fluktuacja pracowników
    W ciągu roku:
                           odeszło                                                   7 osób
                           przybyło29   18 osób
                           powróciło z urlopu bezpłatnego       1 osoba

28 88 osób na pełnym etacie, 5 osób na 1/2 etatu
29 zatrudnieni na czas określony
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5.4. Absencja      
    Ogółem dni absencji było: 3.567
    w tym:
               urlopy wychowawcze 1.187
               zwolnienia lekarskie i inne urlopy30        2.380

5.5 Dokształcanie

Studia podyplomowe ukończyły 2 osoby.
W 2005 r. kontynuowany był lektorat języka angielskiego dla pracowników BG UG – 
uczestniczyło w nim 19 osób.

5.6 Konferencje

W osiemnastu konferencjach krajowych uczestniczyło 13 osób31. 

5.7 Publikacje, referaty

5.7.1 Publikacje

DĄBAL ANGELIKA
Kolekcje warsztatowe dotyczące strajków szkolnych na Pomorzu oraz kółek rolniczych 
/ Angelika Dąbal // Acta Cassubiana. - T. 6 (2004), s. 200-208. - Druk 2005

JANUSZEWSKA ANITA
Tradycyjne  i  elektroniczne  źródła  w  działalności  informacyjnej.  Z  doświadczeń 
Biblioteki  Głównej Uniwersytetu Gdańskiego / Anita Januszewska // W: Tradycja i 
nowoczesność  bibliotek  akademickich  :  materiały  z  ogólnopolskiej  konferencji 
naukowej,  Rzeszów-  Czarna,  1-3  czerwca  2005  roku  /  [oprac.  materiałów  Ewa 
Bieniasz,  Krystyna  Serwatko,  Bożena  Jaskowska;  Biblioteka  Uniwersytetu 
Rzeszowskiego].  -  Rzeszów :  Biblioteka  Uniwersytetu  Rzeszowskiego,  2005.  -   S. 
242-247. - Bibliogr.

KAKAREKO ANTONI
57 biograficznych kolekcji warsztatowych dotyczących osób zasłużonych dla 
Pomorza, Kaszub oraz Warmii i Mazur / Antoni Kakareko // Acta Cassubiana. - T. 6 
(2004), s. 181-199. - Druk 2005 

30 bez urlopów wypoczynkowych
31 kilku pracowników brało udział w więcej niż jednej konferencji
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NOWACZYK-POTAŻ EWA
Kształcenie ustawiczne bibliotekarzy - doświadczenia Biblioteki Głównej Uniwersytetu 
Gdańskiego / Ewa Nowaczyk-Potaż // Bibliotekarz. - 2005, nr 4, s. 10-13

Magazyny otwarte czy zamknięte - czyli co wolą nasi użytkownicy / Ewa Nowaczyk-
Potaż // Bibliotekarz. - 2005, nr 11, s. 16-20

5.7.2 Referaty

KAKAREKO ANTONI
Wydawnictwa  „drugiego  obiegu”  w  zbiorach  dokumentów  życia  społecznego 
Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Gdańskiego.  Referat  wygłoszony  na  Sesji:  „Rola 
wolnego słowa w tworzeniu najnowszej historii Polski”, Gdynia, 7.12.2005 r.

5.8 Nagrody i odznaczenia

22 pracowników zostało wyróżnionych Nagrodą Rektora.

1 osoba została odznaczona:
• Anita Januszewska – Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
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6. SPRAWY ADMINISTRACYJNE

6.1 Powierzchnia
Powierzchnia BG UG (w 12 obiektach) na dzień 31.12.2005 r. wynosiła 9.039 m2.

6.2 Remonty i inwestycje
Wykonano prace remontowe w następujących placówkach:

• Biblioteka Główna w Sopocie: 
o remont generalny pokrycia dachu na budynku „B”
o remont generalny schodów wejściowych
o malowanie czytelni B i C, holi, klatek schodowych, korytarzy, toalet

• Pozostałe placówki:
o remont  generalny  w  Bibliotece  Brytyjskiej  (malowanie  pomieszczeń, 

wymiana wykładziny, wymiana mebli).

W  Bibliotece  Brytyjskiej  otwarto  pracownie  multimedialna,  wyposażona  w  8 
stanowisk komputerowych, podłączonych do Internetu.

Zakupiono 3 kserokopiarki  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 
• Instytutu Filozofii i Socjologii 
• Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych 
• Instytutu Filologii Germańskiej 
• Katedry Filologii Klasycznej 
• Katedry Filologii Romańskiej 
• Zakładu Historii Sztuki 
• Centrum Herdera32.

32 w bibliotece Centrum Herdera prace nad katalogowaniem zasobu w katalogu online wstrzymano w r. 2004
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7.2 Zasoby Bibliotek Jednostek  Naukowo - 
Dydaktycznych 

Tabela 19
Lp. Biblioteka Książki

- woluminy
Czasopisma

- tytuły
Zbiory 
audio-

wizualne

Opisy w 
katalogu 

online
1. Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków 

Obcych
14.196 45 - 759

2. Katedra Skandynawistyki
Zbiory audiowizualne 

17.811 20 73 jedn. -

3. Instytut Anglistyki 18.927 4 - -
4. Instytut Filologii Germańskiej 13.993 51 204 jedn. 2.414
5. Katedra Filologii Klasycznej 4.676 8 - 80
6. Instytut Historii 10.250 70 - 8.523
7. Studium Języków Obcych 1.221 4 - -
8. Katedra Makroekonomii 7.094 8 - -
9. Instytut Filozofii i Socjologii 6.772 34 - 6.012
10. Zakład Historii Sztuki 5.000 300 - 6
11. Centrum Herdera 6.677 14 945 jedn. -
12. Katedra Filologii Romańskiej 6.855 5 - 338
13. Biblioteka Brytyjska 11.048 17 4.101 jedn. -

RAZEM  ZBIORÓW: 124.520 580 5.323 jedn. 18.132
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8. PLANY

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

• W  czerwcu  2006  r.  rozpoczęte  zostaną  prace  związane  z  fizycznym 
przemieszczaniem zbiorów do nowego budynku;

• W  związku  ze  zmianami  lokalowymi  i  reorganizacją  formy  udostępniania 
zbiorów wdrożony zostanie nowy schemat organizacyjny Biblioteki;

• Zaplanowano kolejne prace remontowe, w tym:
⇒ położenie wykładziny podłogowej typu „tarket” w magazynie książek w 

Sopocie
⇒ konserwacja regałów ruchomych w Sopocie 
⇒ wymiana drzwi wejścia głównego do budynku w Filii Nr 1 .
⇒ remont elewacji zewnętrznej budynku Filii Nr 1 .

• Zakupiony i  zainstalowany będzie  nowy serwer dla  katalogu  bibliotecznego 
wraz z aktualną wersją software’u (Unix, Oracle, VTLS Virtua)

• 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;

• 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 2006 r.
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