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

1.1 Najważniejsze wydarzenia i trendy

• zagospodarowanie nowego gmachu BG UG 

Zgodnie z planem budynek Biblioteki Głównej UG miał być oddany do wyposażenia i 
zagospodarowania w końcu 2005 r. Niestety, dopiero w połowie września 2006 r. – 
po wielomiesięcznym opóźnieniu oddania budynku przez wykonawców - przystąpiono 
do  przemieszczania  zbiorów  i  zasiedlania  nowego  gmachu  Biblioteki  w  Gdańsku 
Oliwie, mimo że nie zostały zakończone drobne prace budowlane. Należy dodać, że 
pracownicy BUG byli „w stanie gotowości” do przeprowadzki od czerwca 2006 r. – 
np. rezygnując z wykorzystywania urlopów w typowym okresie wakacji akademickich.

Proces  przenoszenia  zbiorów,  który  rozpoczął  się  15  września  2006  r., 
poprzedziły prace przygotowawcze, prowadzone we wszystkich agendach Biblioteki. 
Sporządzono,  uszeregowane  wg  klasyfikacji,  wykazy  wytypowanych  książek, 
rozpoczęto wklejanie pasków magnetycznych (Filia 1 i Filia 4). Na początku września 
rozpoczęto  w  Filii  1  pakowanie  zbiorów  wg  sporządzonych  wcześniej  list. 
Zdecydowano, że w pierwszej kolejności zostaną przeniesione i ustawione w nowym 
gmachu  książki  wyznaczone  do  wolnego  dostępu.  Do  zagospodarowania 
przygotowane  było  miejsce  na  I  i  II  piętrze  gmachu.  Praca  zorganizowana  była 
następująco:  zbiory  w  poszczególnych  placówkach  pakowali  pracownicy  tam 
zatrudnieni  z  pomocą  pracowników  z  innych  oddziałów.  Rozpakowywali,  wklejali 
paski  magnetyczne i  ustawiali  na regałach w nowym gmachu pracownicy działów 
merytorycznych. Przewożeniem zbiorów zajął się Dział Transportu Uniwersytetu. W 
okresie  15-29  września  2006  r.  przeniesione  zostało  ok.  180  tys.  zbiorów.  Po 
inauguracji roku akademickiego, która odbyła się w Bibliotece, 3 października 2006 r. 
przystąpiono do drugiego etapu przeprowadzki.  Do zagospodarowania  oddano III 
piętro.  Przeniesiono tam zbiory zlokalizowane tymczasowo na I piętrze.  Następnie 
rozpoczęło się przenoszenie zbiorów Filii 4 w całości i zbiorów Filii 1, opracowanych 
wcześniej w katalogu online - z bloku sygnatur I..., II.... Większość tych zbiorów (ok. 
120  tys.)  ustawiona  została  na  I  piętrze  -  wg  sygnatur  -  z  przeznaczeniem  do 
wypożyczania  na  zewnątrz.  Prace  nad  przygotowaniem  tego  księgozbioru  do 
udostępnienia czytelnikom dominowały w październiku. Ich efektem było otwarcie dla 
czytelników  wypożyczalni  6  listopada  2006  r.  Pracę  rozpoczął  także  Oddział 
Informacji Naukowej, Czytelnia Prasy i Czytelnia Internetowa. W listopadzie 2006 r. 
przemieszczano czasopisma i porządkowano księgozbiór, zorganizowany w wolnym 
dostępie.  Efektem  tych  prac  było  udostępnienie  czytelnikom  tego  zbioru  już  11 
grudnia 2006 r.

W pracach przy przenoszeniu zbiorów uczestniczyło łącznie 141 pracowników 
Biblioteki  oraz  12  pracowników  administracyjnych  i  technicznych  Uniwersytetu. 
Przeniesiono i przygotowano do udostępniania w nowym budynku ok. 300 tys. wol. 

Cała  akcja  przemieszczenia  zbiorów  zyskała  wysoką  ocenę  władz 
Uniwersytetu,  a  sposób organizacji  zbiorów i  ich  udostępniania  został  pozytywnie 
oceniony przez czytelników.
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Do przeniesienia z Sopotu zostały działy merytoryczne i zbiory specjalne.

• przygotowanie nowego Regulaminu BUG

Między innymi w Regulaminie:
• zmieniono nazwę Biblioteki: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego,
• opisano nowy system biblioteczno-informacyjny UG.

Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego (BUG) stanowią Biblioteka Główna, usytuowana 
w Kampusie Uniwersyteckim w Oliwie, i biblioteki specjalistyczne (dawne filie):

1. Biblioteka Biologiczna (Gdańsk)
2. Biblioteka Chemiczna (Gdańsk Wrzeszcz)
3. Biblioteka Ekonomiczna (Kampus Sopot)
4. Biblioteka Humanistyczna1 (Kampus Uniwersytecki)
5. Biblioteka Matematyczno-Fizyczna (Kampus Uniwersytecki)
6. Biblioteka Prawna (Kampus Uniwersytecki)
7. Biblioteka Psychologiczno-Pedagogiczna (Gdańsk Przymorze)

Zgodnie  z  zapisem  w  Statucie  UG  rozpoczęto  proces  włączania  bibliotek 
instytutowych  do  Biblioteki  UG:  dotyczy  to  zarówno  pracowników,  jak  i 
księgozbiorów. Prace te rozpoczęto od bibliotek usytuowanych w strukturze Wydziału 
Filologiczno-Historycznego.  

• wdrożenie  nowego  modelu  obsługi  czytelników  w  Bibliotece 
Głównej UG

W  związku  z  wolnym  dostępem  do  zbiorów  i  ustawieniem  ich  wg  klasyfikacji 
rzeczowej powołano w BUG bibliotekarzy dziedzinowych, zajmujących się doborem 
księgozbioru dla poszczególnych dziedzin i informowaniem o nim czytelników.

• uruchomienie serwisu „bibliotekarz online” 

W  punkcie  informacyjnym  Biblioteki  Głównej  UG  i  w  wypożyczalni  BG  UG 
uruchomiono  serwis  informacyjny  online  (na  bazie  komunikatora  internetowego 
„Gadu-Gadu”)  – czynny w godzinach otwarcia  Biblioteki.  Serwis  cieszy  się bardzo 
dużym powodzeniem wśród czytelników.

• przygotowanie kolejnej wirtualnej wystawy - Stefan Banach

Tradycyjna  wystawa  poświęcona  osobie  wybitnego  polskiego  matematyka  została 
przeniesiona  do  Internetu  i  zdobyła  ogromne  uznanie  wśród  zainteresowanych 
postacią Stefana Banacha – zarówno w kraju, jak i za granicą. Kolejnym efektem 
wystawy będzie książka przygotowywana do wydania w roku 2007.

1 tworzona na bazie księgozbiorów bibliotek Instytutu Historii, Anglistyki, Germanistyki i Katedry Skandynawistyki
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• zintensyfikowanie prac nad digitalizacją własnych zasobów

Wytypowany do skanowania zasób to unikatowe często i bardzo cenne „cassubiana” 
zgromadzone w BUG. Digitalizacją zajmował się dwuosobowy zespół bibliotekarzy. 
Wykonano ok. 5.000 skanów.

1.2 Budżet

Podstawowa  działalność  Biblioteki  realizowana  była  w  oparciu  o  kwotę 
2.050.000,-  zł,  przyznaną  ostatecznie  w  ogólnym  budżecie  Uczelni,  oraz  kwotę 
1.903.360,- zł, uzyskaną z wydziałów UG – jako zasadniczy wkład na prenumeratę 
czasopism zagranicznych,  a  także  w oparciu  o  środki  wypracowane  przez  zespół 
pracowników Biblioteki  w wysokości  437.000,- zł.  Pieniądze te,  poza prenumeratą 
czasopism (na którą wydano 2.610.000,- zł), zakupem książek i zbiorów specjalnych, 
wykorzystano  przede  wszystkim  na  konserwację  zbiorów,  uzupełnienie  sprzętu  i 
wyposażenia, opłatę licencji i niezbędne naprawy różnych urządzeń, oraz na zakup 
materiałów biurowych. 
Wpływ  nowych  nabytków  został  znacząco  poszerzony  o  te,  które  pochodziły  z 
nieodpłatnych  źródeł:  darów,  egzemplarza  obowiązkowego  i  wymiany.  Łącznie 
wartość  tego  wpływu  to  900.135,-  zł,  w  tym  z  egzemplarza  obowiązkowego: 
570.012,- zł. 
Biblioteka ubiegała się o dotację w wysokości 798.673,- zł z Fundacji na Rzecz Nauki 
Polskiej na wyposażenie indywidualnych pracowni do nauki i badań własnych oraz 
wyposażenie pracowni reprografii i konserwacji zbiorów. Jednakże z uwagi na to, że 
Fundacja dysponuje ograniczonym funduszem, wystarczającym na niewielką część 
wpływających wniosków, aplikacja Biblioteki nie została tym razem uwzględniona.

1.3 Współpraca

1.3.1 Rada Biblioteczna 

Odbyły  się  3  posiedzenia  Rady  Bibliotecznej,  na  których  zajęto  się  m.  in. 
następującymi sprawami:
• usytuowaniem Biblioteki i pracowników w zapisach nowego Statutu UG,
• przyznaniem limitów na zakup literatury zagranicznej poszczególnym wydziałom,
• rekomendacją nowych regulaminów: Regulaminu Biblioteki UG i Regulaminu Rady 

Bibliotecznej BUG,
• opiniowaniem organizacji zbiorów w nowym budynku BUG,
• budżetem BUG.

Ostatnie w 2006 roku posiedzenie Rady Bibliotecznej  (21 listopada)  odbyło się w 
nowym budynku Biblioteki UG.

1.3.2 Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS

W r. 2006 BUG ponownie zebrała składkę członkowską na rzecz VTLS Users’ Group – 
od wszystkich polskich bibliotek Porozumienia [...]. 50% zgromadzonej kwoty mogło 
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być wykorzystane w Polsce,  na potrzeby  polskiej  Grupy Użytkowników.  Środki  te 
zostały przeznaczone na wyjazd dwóch osób (pp. Bogusława Macheta z BG AGH i 
Maria Skopek-Ziemlańska z BUG) na Spotkanie European VTLS Users’ Group, które 
odbyło się w dn. 6-8 września 2006 r. w Namour (Belgia). Panie  B. Macheta i M. 
Ziemlańska przedstawiły prezydentowi firmy VTLS Inc. uwagi polskich użytkowników 
oprogramowania VTLS/Virtua i opinie na temat jakości kolejnych wersji programu i 
obsługi  klientów.  Po  powrocie  zdobytymi  informacjami  i  wiedzą  podzieliły  się  z 
bibliotekarzami i informatykami z bibliotek Porozumienia [...].

1.3.3 Współpraca w Trójmieście i województwie pomorskim

W  2006  r.,  z  uwagi  na  przygotowania  i  przeprowadzkę  zbiorów,  Biblioteka  UG 
ograniczyła  aktywność  dotyczącą  tej  współpracy.  W  trakcie  roku  konsultowano 
jedynie  wersje  regulaminów organizacyjnych  bibliotek  (AMG,  PG,  AP w Słupsku). 
Dodatkowo 4 wystawy przygotowane przez Bibliotekę Matematyczno-Fizyczną były 
prezentowane  w Gmachu  Głównym Politechniki  Gdańskiej,  ciesząc  się  ogromnym 
zainteresowaniem i budząc uznanie tamtejszego środowiska.

1.3.4 NUKAT

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

Wśród 66 bibliotek współtworzących NUKAT BUG zajmuje ponownie czwarte 
miejsce pod względem ilości  wprowadzonych  rekordów bibliograficznych  książek  i 
drugie  –  pod  względem  ilości  wprowadzonych  rekordów  bibliograficznych 
wydawnictw ciągłych.

1.3.5 Inne 

W  2006  r.  Biblioteka  Główna  UG  kontynuowała  współpracę  z  następującymi 
jednostkami:
• bibliotekami tworzącymi bazę SYMPO (informacje o materiałach konferencyjnych, 

przedkonferencyjnych  i  pokonferencyjnych)  –  przekazano 243 nowe opisy,  46 
opisów zmodyfikowano,

• Polskim Centrum Gromadzenia  Danych do Bibliograficznej  Bazy  ASFA (Aquatic  
Sciences and Fisheries Abstracts) – do bazy wprowadzono 45 nowych rekordów.

Przedstawiciel BUG (p. Anita Januszewska) czynnie uczestniczył w posiedzeniach 
Komitetu Technicznego nr 242 ds. Informacji i Dokumentacji, działającego w ramach 
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W r. 2006 odbyły się 4 spotkania.
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2. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI

2.1 Wypożyczenia, czytelnicy

Rok 2006 był wyjątkowym rokiem w 36-letnich dziejach Biblioteki UG. Po tylu 
latach  społeczność  uniwersytecka  doczekała  się  nowoczesnego  gmachu  Biblioteki 
Głównej.

Taka operacja nie mogła nie wpłynąć na statystykę dotyczącą udostępniania 
zbiorów  i  liczby  odwiedzin  w  Bibliotece.  Choć  możliwość  korzystania  ze  zbiorów 
bibliotecznych i właściwą obsługę czytelników traktowano z najwyższym priorytetem 
–  to  z  powodu  chwilowej  niedostępności  części  księgozbioru  nie  sposób  było 
utrzymać tak wysokiego poziomu usług, jak w latach ubiegłych (zob. tab. 1) – ilość 
wypożyczonych na zewnątrz woluminów spadła o 23.756. 

Ilość odwiedzin spadła nieznacznie – o ok. 1.500, co stanowi mniej niż 1% w 
skali roku. Na ten – w tej sytuacji - korzystny wskaźnik wpływ miała znacząca ilość 
odwiedzin w nowej bibliotece: od momentu jej otwarcia w październiku 2006 r. do 
końca  grudnia  2006  r.  Bibliotekę  Główną  odwiedziło  ok.  24.000  osób,  które 
skorzystały z ok. 70.000 wol. książek i czasopism. 

Komfortowe warunki pracy w Bibliotece Głównej (500 miejsc dla czytelników, 
100  komputerów  z  nieograniczonym  dostępem  do  Internetu,  udostępnione  od 
grudnia  2006  r.  pokoje  pracy  indywidualnej  i  zbiorowej)  i  właściwie  dobrany 
księgozbiór oraz łatwy dostęp do usług informacyjnych, świadczonych przez wysoko 
wykwalifikowanych  bibliotekarzy  powodują,  że  obserwuje  się  stale  rosnącą  ilość 
odwiedzin.

Liczba zarejestrowanych użytkowników wzrosła o ponad 2.000 w stosunku do 
2005 r.

Wypożyczalnia  międzybiblioteczna  sprowadziła  1.232  wol.  (w  tym  168  z 
zagranicy)  i  wysłała  do  innych  bibliotek  1.711  wol.  Współpracowano  z  327 
bibliotekami (w tym z 54 zagranicznymi).

2.2 Działalność informacyjna

2.2.1 Usługi informacyjne
We wszystkich placówkach BUG:
• udzielono 43.9332 informacji, w tym:

⇒ 20.510 informacji katalogowych,
⇒   8.504 informacje bibliograficzne,
⇒ 14.129 informacji rzeczowych,

• zrealizowano 644 kwerendy.

2 bez działalności prowadzonej w holu i na piętrach BUG: ok. 8.000 różnych informacji (od 6 listopada do 31 grudnia 2006  r.) i 
w holu Biblioteki Ekonomicznej: ok. 15.000 różnych informacji rocznie
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Zaobserwowano niewielki  spadek ilości  tych usług w stosunku do lat  ubiegłych – 
wydaje się, że czytelnicy znajdują coraz więcej potrzebnych informacji  w katalogu 
online  i  na  stronie  www  BUG.  Rozbudowa  serwisu,  jego  przyjazność  i  stała 
aktualizacja są bardzo ważnymi zadaniami wykonywanymi przez zespół pracowników 
Oddziału  Informacji  Naukowej  BUG.  Z  roku  na  rok  narzędzia  te  stają  się 
podstawowym źródłem informacji.  Stała  analiza  zadawanych  pytań  i  zgłaszanych 
potrzeb informacyjnych pozwala je udoskonalać: zarówno pod względem zawartości 
merytorycznej, jak i nawigacji po oferowanych serwisach. 
W 2006 r. odnotowano:

o 1.775.994 wejść na stronę http://katalog.bg.ug.gda.pl/
o 1.404.328 wejść na stronę http://www.bg.ug.gda.pl/
o 47.440 wejść na stronę http://szkolenia.bg.ug.gda.pl/
o 7.211 wejść na stronę http://wystawy.bg.ug.gda.pl/

• Internet: 25 stanowisk w bibliotekach specjalistycznych i 80 – w nowym budynku; 
czytelnicy mają dostęp zarówno do katalogu online jak i do prenumerowanych 
elektronicznych czasopism i baz danych,

• przygotowano kolejne wydanie informatorów o BUG: 
⇒ Katalogi,
⇒ Biblioteki Naukowe Trójmiasta, 
⇒ Biblioteki UG w liczbach, 
⇒ Informacja o otwarciu Biblioteki Głównej UG, 
⇒ Plan sytuacyjny Biblioteki Głównej UG,
⇒ Informator o wolnym dostępie do zbiorów Biblioteki Głównej UG .

2.2.2 Szkolenia

Zorganizowanymi  szkoleniami  zostali  objęci  studenci  I  roku  wszystkich 
wydziałów  (przysposobienie  biblioteczne)  –  przeszkolono  ogółem  85%  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  BUG  środków),  umożliwiającego  prezentację 
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 BUG (w Sopocie i w Oliwie), jak i na 
wydziałach  UG.  Ogółem  przeszkolono  326  osób,  w  tym  57  pracowników  i 
doktorantów oraz 269 studentów. 

Pracownicy  OIN  w  BG  UG  podjęli  szereg  działań  promujących  usługi 
szkoleniowe  dla  wydziałów  usytuowanych  w  Kampusie  Uniwersyteckim  w Oliwie. 
Taka działalność do tej pory prowadzona była głównie w Sopocie i objęte nią były 
wydziały Ekonomiczny i Zarządzania.  Od listopada 2006 r. rozpoczęto prowadzenie 
szkoleń, wykorzystując specjalistyczną salę, wyposażoną w sprzęt multimedialny i 15 
zestawów komputerowych z dostępem do Internetu.
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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 
korzystania i wyrażania opinii o przydatności danej bazy. 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,  poza  udziałem  finansowym,  przygotowuje  zamówienia 
publiczne (we współpracy z Działem Zamówień Publicznych UG), umowy licencyjne i 
szkolenia.

2.2.3 Wystawy i prezentacje

Wśród  77  wystaw  zorganizowanych  w  BUG  i  bibliotekach  specjalistycznych 
przygotowano następujące wystawy tematyczne:

• „50-lecie dorobku naukowego prof. Andrzeja Piskozuba”, 

• „Ekonomiczno-prawne i kulturowe aspekty integracji europejskiej”,

• „Menschen  und  Bucher  Deutsche  Bibliotheksinitiative  fur  Mittel-  und 
Osteuropa”,

• „Origami matematyczne”3,

• „Prawne aspekty komunikacji elektronicznej”,

• „Profesor Leszek Balcerowicz – doktor honoris causa UG”, 

• „Wiedza i piękno w zbiorach BG UG”,

• „T. Różewicz w zbiorach BG UG”,

• „Zarządzanie zasobami ludzkimi”.

Tradycyjnie wiele wystaw zorganizowano w Bibliotece Matematyczno-Fizycznej UG, 
m.in. prezentowano następujące:

• „Atomowi Prometeusze”,

• „Informatyka a mechanika kwantowa”,

• „Leon Foucault (1819-1868)”,

• „Między fizyką a magią”,

• „Witajcie w krainie kwantów”.

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

W ramach IV Bałtyckiego Festiwalu Nauki D. Kowalik, pracownik Oddziału Zbiorów 
Specjalnych,  przygotowała  prezentację:  „Książki,  które  wstrząsnęły  światem”.  S. 
Kotlicka  z  Biblioteki  Prawnej  przygotowała  konkurs  rysunkowy  dla  dzieci  pt. 
„Biblioteka  marzeń”.  Natomiast  E.  Jakimowicz  z  Biblioteki  Matematyczno-Fizycznej 

3 wystawę przygotowali studenci z koła naukowego na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki
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zaprezentowała  wystawę  pt.  „Zjawiska  świetlne  i  optyczne  w  przyrodzie”.  Ze 
zorganizowanych pokazów skorzystało ok. 150 osób.

W  Bibliotece  Humanistycznej  kontynuowano  prezentację  dzieł  graficznych  ze 
zbiorów BUG – wystawiono grafiki Ireny Kuran-Boguckiej.

Biblioteka  w  dalszym  ciągu  współpracowała  z  Wydziałem  Prawa  i  Administracji  kontynuując 
wspólnie „PROJEKT_1” – w r. 2006 odbyło się 5 prezentacji. „PROJEKT_1” to seria pokazów młodej 
sztuki, która prezentowana jest w comiesięcznych odsłonach w czytelni Biblioteki Prawnej. W ramach 
„PROJEKTu_1”  udało się zaprosić młodych artystów, którzy są w stanie pokazać wyjątkowe, wysoce 
indywidualne prace – każda wystawa z cyklu jest zupełnie inna – od monumentalnej  rzeźby z lin 
holowniczych, poprzez ulotną i sarkastyczną  instalację z balonów i quasi-reklamowego hasła – po 
klasyczne malarstwo. Artyści niemal natychmiast po zaprezentowaniu się w PROJEKCIE_1, czasami 
właśnie  dzięki  szerokiej  informacji  (poprzez  e-mail)  towarzyszącej  wystawie  zostają  zauważeni, 
rozpoznani  i  zapraszani  do dalszych wystaw i  targów sztuki  -  czyli  cykl  może być postrzegany w 
środowisku jako trampolina dla młodych twórców. 

W większości przypadków powstają nowe prace, które – dzięki wyjątkowemu sposobowi finansowania 
(pokrycie kosztów wyprodukowania pracy, honorarium, zapewnienie transportu) – zostają stworzone 
specjalnie dla danego miejsca, okoliczności (tzw. site-specific), a więc prowadzą artystyczny dialog z 
miejscem Biblioteki i budynku Prawa.  Dzięki temu Wydział Prawa i Administracji UG wraz z  Biblioteką 
zaczynają  być  postrzegane  w  roli  mecenasa  sztuki.  Tę  opinię  wzmacniają  też  zakupy:  Biblioteka 
zakupiła instalację fotograficzną „Sandboxy”, a Wydział Prawa UG zakupił ostatnio pracę Grzegorza 
Klamana „Implanty” (nie związaną z cyklem PROJEKT_1).

Formuła wernisażu  – kiedy,  oprócz  pokazania  wystawianej  właśnie  pracy,  artysta 
zazwyczaj  pokazuje  w  multimedialnej  formie  swoje  wcześniejsze  dokonania  i 
aktywnie uczestniczy w dyskusji – ma niewątpliwą wartość edukacyjną. 

Równocześnie  prowadzone  są:  dokumentacja  fotograficzna  i  przygotowania  do 
wyprodukowania  katalogu,  który  ukaże  w  całej  rozciągłości  różnorodność  i  klasę 
prezentowanych prac. 

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

W  „Gazecie  Uniwersyteckiej”  zaczął  się  cykl  publikacji  „Cymelia  Biblioteki” 
autorstwa A. Kakareko z Oddziału Zbiorów Specjalnych.

2.3 Zbiory
  

2.3.1 Gromadzenie i uzupełnianie 
(zob. tab. 3 – 8)
2.3.1.1 Druki zwarte

Do Biblioteki wpłynęło 25.390 wol. druków zwartych: 7.687 pochodziło z zakupu i 
stanowiło ok. 30% ogólnego wpływu książek. Wśród zakupionych książek znaczącym 
uzupełnieniem zbiorów, zwłaszcza dla filologów klasycznych, jest księgozbiór (492 
wol.) po prof. Stefanie Zabłockim.
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Pozostałe  woluminy,  podobnie  jak  w  latach  poprzednich,  to  egzemplarz 
obowiązkowy (14.101 wol.) oraz dary (2.608 wol.) i książki pochodzące z wymiany i 
innych źródeł (971 wol.). W porównaniu z rokiem ubiegłym wpływ druków zwartych 
zwiększył się o 1.143 wol. Do księgozbioru wprowadzono 18.056 nowych tytułów.

Zakup książki krajowej zwiększył się o 1.403 wol. w porównaniu z 2005 r.
Średnia cena książki krajowej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła ok. 43,- zł. 
Książki zagraniczne kupowano głównie na zamówienie pracowników naukowych. 

Zakup  wydawnictw  zagranicznych  stanowił  ok.  4%  ogólnego  wpływu  druków 
zwartych (1.004 wol.). W 2006 roku Rada Biblioteczna określiła limity dewizowe dla 
wydziałów UG na zakup literatury zagranicznej w wysokości 250.000,- zł (o 50.000,- 
zł więcej niż w 2005 r.). W trakcie realizacji zamówień kwota uległa zwiększeniu o 
17.332,90 zł.

Średnia cena książki zagranicznej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła ok. 266,- 
zł.

Opłacono  dostęp  do  30  e-książek.  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.  56% ogólnego wpływu książek.  Do księgozbioru 
włączono ok. 59% ogólnego wpływu egzemplarza obowiązkowego. 

Średnia  cena  książki  włączonej  do  zbiorów  Biblioteki  z  egzemplarza 
obowiązkowego wyniosła 29,50 zł.

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

• ABE Marketing, Warszawa     40 wol. 13.070,- zł
• Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn 33 wol. 35.182,- zł
• Instytut Bałtycki 1.239 wol. 25 820,- zł
• Programm der Fritz Thyssen Stiftung

         Olms Verlag, Hildesheim 23 wol.  7 100,- zł
• Niemiecka inicjatywa na rzecz bibliotek w 

Europie Śr.-Wsch. i Azji Śr. „ Ludzie i książki” 58 wol.  17 609,- zł

W związku  ze  zmianą  systemu biblioteczno-informacyjnego  UG w październiku 
2006  r.  rozpoczęto  włączanie  księgozbiorów  bibliotek  instytutowych4,  mających 
siedzibę  na  Wydziale  Filologiczno-Historycznym,  do  księgozbioru  Biblioteki  UG. 
Przeprowadzono inwentaryzację w Bibliotece Instytutu Historii UG: skontrum objęło 
10.414 pozycje,  które przekazane zostały do Biblioteki  Humanistycznej  UG. Prace 
inwentaryzacyjne kolejnych księgozbiorów będą kontynuowane.

2.3.1.2 Druki ciągłe

W r. 2006 Biblioteka na bieżąco nabywała 3.277 tytułów czasopism. 
Dopisano w księgach inwentarzowych 5.460 wol. czasopism.

4 dotyczy bibliotek: Instytutu Historii, Instytutu Anglistyki, Instytutu Filologii Germańskiej i Katedry Skandynawistyki  
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Dostawcą  czasopism  zagranicznych  (na  okres  2lat)  była  wyłoniona  w  drodze 
przetargu w r. 2005 firma ABE Marketing. Dodatkowo współpracowano bezpośrednio 
z wydawcami (Elsevier i Springer-Verlag).
       
BUG opłaciła i oferowała dostęp do następujących baz danych:

• American Chemical Society,
• AIP/APS,
• EIFL EBSCO,
• ISSN,
• JSTOR,
• Physical Review Online Archive (PROLA),
• Science Direct (czasopisma wydawnictwa Elsevier),
• SpringerLink (czasopisma wydawnictwa Springer Verlag),
• Science,
• Wiley InterScience5. 

Ponadto BUG oferowała dostęp do baz, opłaconych z innych – niż środki własne BUG 
– funduszy:

• EMERALD, Thomson Gale i in. 6: finansowana przez British Council,
• INSPEC  (baza  bibliograficzna):  finansowana  przez  Wydział  Matematyki, 

Fizyki i Informatyki UG,
• IPSA: finansowana przez Wydział Nauk Społecznych UG,
• PsychInfo  i  PsychArticle:  finansowana  przez  Wydział  Nauk  Społecznych 

UG,
• Socindex: finansowana przez Wydział Nauk Społecznych UG,
• RCS: finansowana przez Wydział Chemii UG.

Ponadto czytelnicy mogli korzystać z czasopism dostępnych bezpośrednio od 
wydawców  -  łącznie  użytkownicy  czasopism  elektronicznych  mieli  dostęp  do  ok. 
15.000  tytułów. Zmiana ilości dostępnych e-czasopism (spadek o ok. 6.000 tytułów) 
jest wynikiem przeorganizowania (np. eliminacja dubletów) serwisów je oferujących, 
dokonanego przez dostawców.

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.
Użytkownicy otrzymali także dostęp do nowego narzędzia, ułatwiającego poruszanie 
się po czasopismach elektronicznych: Ulrich’s Resource Linker.

Łączna wartość baz oferowanych czytelnikom w 2006 r. wynosiła  991.316,47 zł.

2.3.1.3 Zbiory specjalne

5 dostęp do 14 tytułów, tylko archiwum za okres 1998-2001 (prenumerata zawieszona)
6 wszystkie bazy dostępne za pośrednictwem Biblioteki Brytyjskiej
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W  2006  r.  zgromadzono  7.0267 jednostek  ewidencyjnych8.  Podstawowym 
źródłem wpływu – tak jak i w poprzednich latach – był egzemplarz obowiązkowy 
(zob. tab. 8). 
Wśród  nowych  nabytków  na  szczególną  uwagę  zasługują  dzieła  o  charakterze 
zabytkowym.  Zakupiono  16 wol.  starych druków – wśród nich  dzieła  związane  z 
przeszłością  naszego  kraju,  regionu,  źródła  do  historii  państwa  i  prawa,  utwory 
gdańskich uczonych, a także druki wydane w gdańskich oficynach oraz 14 wyjątkowo 
cennych map, atlasów i grafik pochodzących z XVI-XIX wieku.
Do najcenniejszych z nich należą następujące pozycje: 

• RANISCH  Bartłomiej,  Beschreibung  aller  Kirchen  –  Gebäude  der  Stadt 
Dantzig...,  Dantzig,  Oficyna  Joanna  Zachariasa  Stollena,  1695  (dzieło 
znanego  gdańskiego  budowniczego  miejskiego,  opisujące  architekturę 
sakralną Gdańska), 

• CLŰVER  Philip,  Introductio  in  omnem Geographiam  veteram  aeque  ac 
novam  olim  studio  et  opera...,  Wolffenbüttel,  typis  Caspari  Johannis 
Bismarci, 1694 (zarys geografii fizycznej i historycznej ówczesnego świata 
z rzetelnymi i treściwymi opisami ziem Polski), 

• CLŰVER  Philip,  Germaniae  Antiquae  libri  tres..., Lejda,  Ex  officina 
Elzeviriana, 1631 (szczegółowa historia ludów germańskich. Dzieło bogato 
ilustrowane całostronicowymi miedziorytami),

• MELESANDER  Johann,  Schau  –  Platz  polnischer  Tapfferkeit,  oder  der  
tapffermüthigen  polnische  Könige  und  fürsten  Leben,  Regierung..., 
Norymberga, Johann Hoffmann, 1684 (poczet królów i książąt polskich od 
mitycznego  Lecha  po  panującego  w  chwili  edycji  dzieła  króla  Jana  III 
Sobieskiego),

• HENNEBERG  Gaspar , Prussiae vera descriptio per..., Z: Abraham Ortelius, 
Theatrum Orbis Terrarum, Antwerpia, 1598 (mapa Pomorza Wschodniego, 
obejmująca Prusy Książęce i Królewskie),

• MORTIER  Pieter,  Carte  de  la  Mer  Baltique...,  Amsterdam,  1693 
(nawigacyjna mapa Bałtyku),

•    JANSSONIUS Joannes,  Nova Illustrissimi Ducatus Pomeraniae Tabula 
antea..., Z: Henricus Hondius, L’Appendice De L’atlas De Gerrard Mercator 
et  Iodocus Hondius...,  Amsterdam, 1633 (wyjątkowo dekoracyjna mapa 
Pomorza  Zachodniego),

• GALETTI Joh. Georg August,  Allgemeine Weltkunde oder geographisch-
statistisch-historische Übersicht Länder..., Pesth und Wien, 1823 (atlas - 
szczegółowe opracowanie geografii  powszechnej, ilustrowane kompletem 
25 map rozkładanych – miedzioryty kolorowane liniowo w  epoce).

2.3.2 Opracowanie alfabetyczne 
(zob. tab. 9 – 13)
2.3.2.1 Druki zwarte

7 w tym 606 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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W r. 2006 kontynuowano współpracę z katalogiem NUKAT. W dalszym ciągu 
intensywnie  pracowano  nad  przygotowaniem  księgozbioru  do  nowego  gmachu 
biblioteki, prowadząc retrokonwersję starych zasobów – głównie z dawnych filii 1, 2, 
4 i Oddziału Informacji Naukowej BUG. 

Rekordy bibliograficzne  dla nowych książek były w większości  kopiowane z 
katalogu centralnego NUKAT i stanowiły 83% ogólnej liczby wprowadzonych dla nich 
opisów katalogowych. Dzięki temu można było opracowywać książki ze zbiorów BUG, 
nie wykazywane dotąd w katalogu online. 

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

2.3.2.2. Druki ciągłe

Obok  bieżącego  opracowania  wpływających  czasopism  kontynuowano 
katalogowanie  retrospektywne  w  katalogu  online  -  w  ramach  przygotowania 
księgozbioru do nowego gmachu biblioteki. 

Zakończono opracowanie zbioru czasopism Stacji Badania Wędrówek Ptaków 
UG  w  Przebendowie  –  wykonano  dla  nich  rekordy  bibliograficzne.  Informacja  w 
katalogu online zwiększyła zainteresowanie tymi unikatowymi zbiorami.

2.3.2.3 Zbiory specjalne

Zbiory katalogowano głównie w systemie tradycyjnym9, a ilość dokumentów 
opracowanych w systemie VIRTUA utrzymała się na poziomie z 2005 r.: utworzono 
955  opisów  bibliograficznych  (głównie  dla  druków  XIX-wiecznych),  a  hasłami 
przedmiotowymi opatrzono 506 tytułów. Utworzono 97 haseł przedmiotowych.

2.3.3 Opracowanie rzeczowe 
(zob. tab. 12)

Kontynuowano  rozpoczęte  w  2002  r.  katalogowanie  przedmiotowe  i 
systematyczne książek przeznaczonych do zasiedlenia nowego gmachu biblioteki. 

Na  koniec  2006  r.  było  przygotowanych  180.000  egzemplarzy  książek  i  ok. 
20.000 wol. czasopism przydzielonych do nowej biblioteki – do ustawienia w wolnym 
dostępie.

Opracowano przedmiotowo 406 tytułów czasopism.

9 główną przyczyną katalogowania zbiorów specjalnych metodą tradycyjną jest brak polskich wersji instrukcji formatu MARC dla 
tych 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 8.897 wol. 
druków zwartych oraz 4.573 wol. druków ciągłych. Przygotowano ofertę dubletów w 
ramach  wymiany  międzybibliotecznej,  oferując  innym  bibliotekom  2.065  tytułów 
wydawnictw zwartych i 1.000 – wydawnictw ciągłych.

Druki  bardzo  sprofilowane,  pochodzące  z  egzemplarza  obowiązkowego,  a 
pozostające  poza  profilem  gromadzenia  naszej  Biblioteki:  4.444  wol.  druków 
zwartych i  406 wol.  czasopism przekazano – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Kultury i Sztuki – innym bibliotekom naukowym w Trójmieście. 

W ramach konserwacji zbiorów Introligatornia BG oprawiła 11.742 wol.

PRZEMIESZCZENIE DRUKÓW ZWARTYCH Z BIBLIOTEK SPECJALISTYCZNYCH 
DO NOWEGO GMACHU:

1. z Biblioteki Chemicznej: ok.  79.500 wol. 
2. z Biblioteki Biologicznej: ok.  10.500 wol.
3. z Biblioteki Psychologiczno-Pedagogicznej: ok.    5.200  wol.
4. z Biblioteki Humanistycznej10: ok. 150.000 wol.
5. z Biblioteki Matematyczno-Fizycznej: ok.   10.500 wol.
6. z Biblioteki Prawnej: ok.     5.700 wol.
7. z Biblioteki Ekonomicznej: ok.   15.000 wol.

10 przeniesiono prawie całość zbiorów dawnej Filii 4
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3. KOMPUTERYZACJA

Prace  na  rzecz  Biblioteki  wykonywane  były  przez  czteroosobowy11 zespół 
informatyków - pracowników Ośrodka Informatycznego UG (Węzeł Sopot) oraz przez 
informatyka zatrudnionego w BUG. 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 związku ze zmianą struktury BUG zaktualizowano informacje dotyczące lokalizacji 
dokumentów w systemie VTLS/Virtua.
Aktualizowano  na  bieżąco  stronę  domową  BUG  oraz  stale  nadzorowano 
bezpieczeństwo sieci i serwerów.
Przejęto zarządzanie kontrolą dostępu w nowym budynku BUG.

3.2 Oprogramowanie
• zainstalowano kolejne tzw. "łaty" do systemu HP-UX,
• opracowano kolejne skrypty obsługujące bazę,
• przygotowano zestaw procedur obsługi bazy bibliotecznej,
• przygotowano  skrypty  do  importu  danych  studentów  I  roku  z  systemu 

„Dziekanat” do VTLS/Virtua, zaimportowano dane i utworzono ponad 8.000 kont 
czytelników,

• wydrukowano spersonalizowane karty czytelników (ponad 8.000), 
• na  potrzeby  przeprowadzki  przygotowano  szereg  skryptów,  umożliwiających 

zarządzanie  przemieszczanym  księgozbiorem,  zmianę  lokalizacji  i  metod 
udostępniania dokumentów.

3.3 Sprzęt
• zakupiono  i  zainstalowano  sprzęt  komputerowy  w  BG  UG  i  bibliotekach 

specjalistycznych (212 komputerów PC, 5 drukarek, 16 switch’y),
• współpracowano  z  działem  ds.  Zamówień  Publicznych  przy  przygotowywaniu 

przetargów na sprzęt komputerowy do nowego budynku BUG (serwer HP 9000, 
serwer www do katalogu online, serwer domeny, itp.), 

• dokonywano bieżących napraw sprzętu i instalowano niezbędne oprogramowanie.

11 jeden z informatyków, pracujących w Bibliotece Ekonomicznej w Sopocie, wykonywał głównie prace na rzecz Uczelni
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3.4 Współpraca z działami merytorycznymi BUG
• generowanie statystyk i raportów z bazy wg życzeń bibliotekarzy,
• zarządzanie uprawnieniami bibliotekarzy pracujących w systemie VTLS/Virtua,
• zarządzanie  rekordami  egzemplarza  –  w  szczególności  dla  dokumentów 

przemieszczonych  z  bibliotek  specjalistycznych  (zmiana  lokalizacji,  sposobu 
udostępniania, itp.),

• modyfikacja  parametrów OPAC (w portalu  internetowym Chameleon  i  kliencie 
Virtua),

• generowanie i umieszczanie na www wydruków związanych z retrokonwersją.

Informatycy  z  Biblioteki  brali  czynny  udział  w  pracach  dotyczących  projektu 
rozwiązań sieciowych i telekomunikacyjnych dla nowego gmachu BUG, współpracując 
z pracownikami firmy PROKOM. 

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
Na prezentowanie danych – dotyczących udostępniania - ma wpływ organizacja dostępu do zbiorów i  
sposób  liczenia  czytelników  odwiedzających  Bibliotekę  Główną  UG.  Przy  poszczególnych  danych, 
wymagających komentarza, podano stosowne wyjaśnienia. 

4.1 Udostępnianie
Tabela 1

2006 2005 2004
OBSŁUGA CZYTELNIKÓW

stan bazy czytelników12 33.708 31.661 29.760
udostępniono:
    w tym:
    książki
    czasopisma
    zbiory specjalne

1.186.542 wol.

893.84913 wol.
286.92714 wol.

5.766 jedn.

1.105.193 wol.

776.141 wol.

1.088.695 wol.

724.397 wol.
355.53515 wol.

8.763 jedn.

ODWIEDZINY 493.631 osób 509.097 osób 500.237 osób
w wypożyczalniach 293.645 osób 313.595 osób 290.718 osób
w czytelniach    192.519 osób 194.104 osoby 198.496 osób
w czytelni zbiorów specjalnych 404 osoby 789 osób 872 osoby
w informatorium 7.063 osoby 8.792 osoby 10.151 osób
WYPOŻYCZENIA 
MIĘDZYBIBLIOTECZNE
z innych bibliotek 1.232 wol. 1.367 wol. 1.485 wol.
do innych bibliotek 1.711 wol. 1.737 wol. 1.700 wol.

SZKOLENIA
dla studentów I roku 78 grup

(6.330 osób)
76 grup

(6.742 osoby)
108 grup

(7.535 osób)
dla studentów III/IV roku 39 grup

(373 osoby)
42 grupy

(370 osób) 
42 grupy

(401 osób)
dla użytkowników czasopism i 
baz danych online

326 osób
(w tym 269 
studentów)

534 osoby
(w tym 459 
studentów)

447 osób
(w tym 325 
studentów)

4.2 Wyszukiwania w najpopularniejszych bazach online
Tabela 2

Nazwa bazy Ilość logowań16 Ilość poszukiwań17 Ilość wyszukanych 
artykułów

2006 r. 2005 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. 2005 r.
EIFL EBSCO 8.723 9.084 73.793 66.395 27.338 30.106
Bazy Instytutu 
Filozofii i Socjologii

176 662 740

PsychInfo i 
PsychArticles

4.712 4.679 64.680 47.790 9.825 11.479

12 stan na 31 grudnia danego roku
13 łącznie z czasopismami w Bibliotece Głównej UG
14 bez Biblioteki Głównej UG
15 dotyczy tylko czasopism w wersji drukowanej
16 nie wszyscy dostawcy podają dane
17 nie wszyscy dostawcy podają dane
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4.3 Zbiory

4.3.1 Gromadzenie
(stan na dzień 31.12.2006 r.)

Tabela 3
Wyszczególnienie stan inwentarzowy

Książki 828.368
Czasopisma               280.078
Zbiory Specjalne
w tym:
kartografia
rękopisy
stare druki
zbiory graficzne
mikroformy
materiały audiowizualne
dokumenty elektroniczne
dokumenty życia społ.
przeźrocza
kserokopie, fotokopie
normy

              151.795

22.455                  
12.836
1.064
4.807

                69.763
6.873

                     4.783
4.636

11.552
428

12.598
Razem 1.260.241 wol./jedn.

W ciągu 2006 roku zgromadzono:

Tabela 4
Wyszczególnienie Wpływy Ubytki

Książki                  35.80418 9.111
Czasopisma 5.460 4.573
Zbiory Specjalne
w tym:
rękopisy
kartografia
stare druki
grafika
dokumenty życia społ.
mikroformy
materiały audiowizualne
dokumenty elektroniczne
normy

7.026

1.600
882

16                      
58

295
-

                      269
                      1.033

2.873

-

                      -
-                      

-
                      -
                      -

-
-
-
-

Razem 48.290 13.684
Bilans 34.606 wol./jedn.

18 w tym: 10.414 wol. przekazanych z Biblioteki Instytutu Historii UG
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ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW ZWARTYCH

Tabela 5

Rodzaj 
wpływu

Druki zwarte
Liczba 

tytułów
Liczba
wol.

Uwagi
(wol.)

Wartość
zgromadzonych

druków zwartych 
Zakup    3.430 7.687 krajowe: 6.683

zagraniczne: 1.004
555.835,53 zł

Egz. 
obowiązkowy

12.554 14.101 - 415.472,23 zł

Dary 1.651 2.608 krajowe: 1.576
zagraniczne: 1.032

144.240,34 zł

Wymiana      235 352 krajowe: 227
zagraniczne: 125

13.736,00 zł

Inne      186 619 krajowe: 545
zagraniczne: 74

35.761,40 zł

Razem 18.056 25.36719 - 1.165.045,50 zł

Inwentaryzacja

Tabela 6
Osygnowano Utworzono 

rekordów 
egzemplarza

Wydano do 
magazynu BG i Filii Zmeliorowano

Wykreślono
z inwentarza

23.676 wol. 52.752 21.895 wol. 337 8.897 wol.

ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH

Tabela 7
Tytuły Woluminy Wartość w zł

Prenumerata polska: 560 
zagraniczna: 

619

2.743 polska: 164.925,52 
zagraniczna: 1.469.241,33

Prenumerata 
baz elektro-
nicznych20 

- - 973.316,47

Dary       239 568 99.796,00
Wymiana 119    200 22.981,00
Egzemplarz
obowiązkowy     1.748 1.949 136.345,00
Razem 3.285 5.460 2.866.605,32

19 bez materiałówki
20 prenumerata związana z prenumeratą czasopism drukowanych, płatna z dotacji podmiotowej
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ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZBIORÓW SPECJALNYCH 

Tabela 8
Wyszczególnienie Jednostki ewidencyjne Wartość w PLN

Zakup              1.253           85.704,32
Dary 1.963  16.970,50
Egzemplarz obowiązkowy           3.807 18.195,38
Inne 3 150,00
Razem           7.026 121.020,20

KOMPUTEROWE BAZY DANYCH

Całkowity  koszt  zakupu  15  wymienionych  wcześniej  baz  bibliograficznych, 
bibliograficzno-abstraktowych i czasopism pełnotekstowych wyniósł 973.316,47 zł. 

4.3.2 Opracowanie formalne

4.3.2.1 Katalogowanie wydawnictw zwartych (książki)

Tabela 9
Rekordy

bibliograficzne
utworzone

Rekordy
bibliograficzne
skopiowane

Razem
Rekordy

khw
utworzone 
(NUKAT)

Rekordy
egzemplarza

8.875 21.202 30.077 3.829 52.752

4.3.2.2 Katalogowanie wydawnictw ciągłych (czasopisma)

Tabela 10
Rekordy bibliograficzne 
utworzone  w NUKAT

Rekordy bibliograficzne
skopiowane z NUKAT

Rekordy khw utworzone  w 
NUKAT

665 1.135 567

W katalogu online utworzono 1.470 rekordów zasobu.

4.3.2.3 Katalogowanie zbiorów specjalnych

Tabela 11

Prace
Płyty CD i kasety

(fonografia)
Dokumenty życia 

społ. (DŻS)
Dok. elektroniczne

(CD, DVD)
dz jedn dz jedn dz. jedn

katalogowanie 180 874 36 295 459 542
inwentarz 180 874 36 295 459 542
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Tabela 11 –cd.

Prace

Rodzaj opracowywanych zbiorów

kartografia stare druki rękopisy 
(księga 
inwent.)

Normy Grafika RAZEM21

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

katalogowanie 783 784 13 24 98 1.228 750 54 54 2.373 4.551
inwentarz 783 784 13 24 98 1.228 750 54 54 2.373 4.551

4.3.3 Opracowanie rzeczowe

Tabela 12
Tematowanie

(tytuły)
Czasopisma
opracowane 

przedmiotowo 
(tytuły)

Rekordy khw
utworzone
w KABIE

Hasła przedm.
rozwinięte
utworzone
w NUKAT

Nowości – 2.433
Retrokon. – 6.637

406 311 2.432

4.4 Inne dane

STAN  KATALOGU  ONLINE22

(31.12.2006 r.)

Tabela 13
Rodzaj 
rekordu

Ilość

bibliograficzne 244.756
khw 327.930
egzemplarza 466.361
zasobu 12.145

Katalog online wykazuje 56,3% zbiorów.

21 łącznie z fonografią i dokumentami życia społecznego
22 obejmuje także dane dotyczące bibliotek: Centrum Herdera, Instytutu Historii, Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa i 
pozostałych bibliotek instytutowych
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UDOSTĘPNIANIE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ I FILIACH 
W ROKU 2006

- informacje szczegółowe

Tabela 15

Wypożyczalnie23 Czytelnie 

zapisani 
NOWI 
czytelnic
y

wypożycz
.      
     (wol.)

sale
ilość 
miejsc

ks.
podrę
czny

Wolny 
dostęp

liczba 
odwiedzin

                             Udostępniono
z magazynu z 

księgozbioru
podręcznego

zbiory
specjal
ne

czasop.

Biblioteka
Główna UG24

  105 8.635  625     500 ok. 
300.000

ok. 
24.000 

--- ok. 70.00026 --- ---

B. Chemiczna    1.415   46.663   1       20 19.413 - 5.446    3.559 16.347     -----     27.135
B. Biologiczna      736 12.056   2     70 10.867 -   19.686      436 18.324    1.245     48.093
B. Psych.-Ped. 665 30.957 2 68 1.433 - 19.653 1.486 31.979 15 30.100
B. Humanist.27 1.341 50.964 1 91 15.214 - 22.200 11.042 34.739 411 21.352
B. Mat.-Fiz. 291 18.216 1 38 4.200 - 6.023 102 11.055 1.642 2.895
B. Prawna 1.708 15.193 3 101 129 29.792 31.067 83.172 623 196 59.814
B. Ekonom.28 3.079 107.155 3 178 - 5.702 56.977 54.761 152.253 --- 97.538
Informa-
torium- Sopot

--- --- 1 10 - 1.679 7.063 --- 14.126 --- ---

Zbiory Spec. --- --- 2 15 2.122 - 404 --- --- 2.257 ---

Ogółem
   

9.340 289.839 22 1.091 390.551 192.519 154.558 349.446 5.766 286.927

Razem  udostępniono  1.086.536  wol.  486.164  czytelnikom  (w  tym:  796.697  na 
miejscu i 289.839 – na zewnątrz).

W r. 2006:
 wydano 16,50 zł na zakup książek dla jednego użytkownika29 biblioteki,
 wydano 18,10 zł na zakup książek dla jednego studenta UG,
 przypadało 0,75 nowej książki30 dla jednego użytkownika biblioteki,
 przypadało 0,82 nowej książki31 dla jednego studenta UG,
 średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła:

 43 zł - dla książek polskich (pochodzących z zakupu),
 266 zł - dla książek zagranicznych,         
 29,50 zł - dla książki z egzemplarza obowiązkowego.

23 w poszczególnych bibliotekach specjalistycznych są różne okresy wypożyczania książek, co ma wpływ na prezentowane dane
24 Czynna od 10/2006 r. W Bibliotece Głównej UG forma wolnego dostępu do zbiorów powoduje, że dane dotyczące ilości 
odwiedzających i udostępnianego księgozbioru są podane na podstawie odczytu bramki oraz uśrednieniu ilości wypożyczanych 
przez 1 czytelnika dokumentów.
25 3 czytelnie i 3 poziomy wolnego dostępu
26 Szacunkowo, książki i czasopisma łącznie
27 dane dotyczą dawnej Filii 4, działającej do 10/2006 r.
28 pełniąca obowiązki Biblioteki Głównej do 10/2006 r.
29 wszyscy pracownicy i studenci UG
30 łącznie z eo, wymianą i darami
31 łącznie z eo, wymianą i darami
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5. PRACOWNICY BIBLIOTEKI

5.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece

Pracownicy działalności podstawowej: 181 etatów
    w tym:
               bibliotekarzy dyplomowanych            6 etatów
               bibliotekarzy mianowanych            67,5 etaty
               pracowników bibliotecznych 107,5 etatów32 
Pracownicy administracyjni:                      3 etaty
Informatycy:   1 etat

Uruchomienie nowego dużego obiektu Biblioteki Głównej UG, w którym:
• przybyło 500 miejsc dla czytelników,
• zorganizowano duże czytelnie z rzeczowo ustawionym księgozbiorem,
• rozszerzono godziny świadczenia usług przez agendy biblioteczne,

wymagało powiększenia  zespołu pracowników.  W ostatnim kwartale  2006 r.  BUG 
otrzymała dodatkowo 11 etatów. Zatrudnione osoby zostały „z marszu” włączone w 
prace  związane  z  przeprowadzką  i  organizacją  księgozbioru.  Ich przeszkoleniem i 
przysposobieniem do zawodu zajęli się wysoko kwalifikowani bibliotekarze. Szkolenia 
będą kontynuowane w r. 2007. 
Ponadto liczbę pracowników Biblioteki powiększyło przejście bibliotekarzy (9 osób – 7 
etatów) z bibliotek instytutowych Wydziału Filologiczno-Historycznego. Przejście to 
było wynikiem reorganizacji systemu biblioteczno-informacyjnego.

5.2. Struktura wykształcenia

Tabela 15
WYKSZTAŁCENIE ILOŚĆ ETATÓW %

wyższe 129,5 70
licencjat 4 2
policealne 15,5 9
średnie 29 16
zasadnicze zawodowe 4 3
podstawowe - -

5.3. Fluktuacja pracowników
    W ciągu roku:
                            przybyło33   30 osób

odeszło                                                15 osób
                     powróciło z urlopu wychowawczego:        1 osoba
1 osoba przebywała na urlopie bezpłatnym.

32 104 osoby na pełnym etacie, 7 osób na 1/2 etatu
33 zatrudnieni na czas określony: 23 osoby, na czas nieokreślony: 7
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5.4. Absencja      
    Ogółem dni absencji było: 3.898
    w tym:
               urlopy wychowawcze    255
               zwolnienia lekarskie i inne urlopy34        3.195

5.5 Dokształcanie

Studia podyplomowe ukończyło 5 osób, a studia wyższe (magisterskie) – 2 osoby. 
Jedna osoba uzyskała tytuł licencjata. 

W  10  szkoleniach  wewnętrznych  przeprowadzonych  w  Bibliotece  Głównej  UG 
uczestniczyło łącznie 97 osób, w 1 szkoleniu krajowym uczestniczyły 3 osoby, zaś 
jedna osoba wzięła udział w szkoleniu zagranicznym. 

5.6 Konferencje

W 6 konferencjach krajowych i jednej zagranicznej uczestniczyło 8 osób. W stosunku 
do  lat  ubiegłych  nastąpił  spadek  ilości  uczestników  konferencji  -  spowodowany 
zaangażowaniem pracowników w przeprowadzkę zbiorów.

5.7 Publikacje, referaty
5.7.1 Publikacje

DĄBAL ANGELIKA
Nie tylko Różewicz // Gazeta Uniwersytecka. - 2006, nr 7, s. 24-25

JANUSZEWSKA ANITA
35 lat Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego: bibliografia / red. Anita Januszewska. - 
Gdańsk, 2006

JAŚKOWIAK GRAŻYNA
35 lat Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego / Grażyna Jaśkowiak. - Gdańsk, 2006

KAKAREKO ANTONI

Gedaniana w spuściźnie archiwalnej Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej 

Uniwersytetu Gdańskiego // Teki Gdańskie. - 2004-2005 [druk 2006], T. 6-7, s. 44-59

Mądrość i piękno zaklęte w papier: cymelia Biblioteki Głównej // Gazeta 

Uniwersytecka. – 2006, nr 9, s. 14-15

34 bez urlopów wypoczynkowych
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Wydawnictwa drugiego obiegu w zbiorach dokumentów życia społecznego Biblioteki 

Głównej Uniwersytetu Gdańskiego // W: Rola wolnego słowa w tworzeniu najnowszej 

historii Polski: materiały z sesji historycznej, Gdynia 7 grudnia 2005 roku. Zeszyty 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni. - 2006, nr 1, s. 74-77

5.8 Nominacje kierownicze

Powołano 6 kierowników bibliotek specjalistycznych i oddziałów merytorycznych:
1. Ewa Domuradzka – kierownik Biblioteki Ekonomicznej BUG
2. Ewa Nowaczyk-Potaż – kierownik Oddziału Informacji Naukowej BUG
3. Magdalena Ruszkowska - kierownik Oddziału Czasopism BUG
4. Barbara Sprengel - kierownik Oddziału Udostępniania BUG
5. Małgorzata Śleszyńska - kierownik Biblioteki Humanistycznej BUG
6. Elżbieta Wittkowska-Plura - kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Zasobów 

Bibliotecznych

5.9 Administracja BUG

W nowym gmachu BG UG powołano Administrację Obiektu BG UG – kierownikiem 
została pani Marzena Mokrzycka, zatrudniona na tym stanowisku od 1 stycznia 2006 
r.  Kierowała pracami związanymi z wyposażaniem i bieżącą eksploatacją budynku BG 
UG.
W  skład  tej  jednostki  wchodzi  Samodzielna  Sekcja  ds.  Technik  Multimedialnych 
Obiektu Biblioteka Główna. 
W  październiku  2006  r.  powołano  Straż  Obiektu  BG  UG:  14  zatrudnionymi 
strażnikami kierował pan Tadeusz Jędraszyk.
Wydzielono Administrację Obiektów Bibliotek Specjalistycznych, którą zarządza pan 
Andrzej Skowierzak (siedziba: Biblioteka Ekonomiczna, Kampus Sopocki).

5.10 Nagrody i odznaczenia

25 pracowników zostało wyróżnionych Nagrodą Rektora.

Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczone zostały 2 osoby.
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6. SPRAWY ADMINISTRACYJNE

6.1 Powierzchnia
Powierzchnia użytkowa BUG (w 12 obiektach) na dzień 31.12.2006 r. wynosiła 
Biblioteka Główna UG: 9.366 m2

biblioteki specjalistyczne, magazyn składowy: 9.039 m2

RAZEM: 18.405 m2

6.2 Inwestycje  i remonty

NOWY BUDYNEK BG UG:

W okresie 1.09.2006 - 31.12.2006 r. trwało wyposażanie Biblioteki.  

W gmachu ustawiono między innymi:
2.409 regałów metalowych na trzech piętrach Biblioteki,
625 szt. regałów drewnianych w czytelniach i pracowniach,
900 szt. krzeseł twardych w czytelniach,
100 szt. krzeseł tapicerowanych w czytelniach, salach szkoleniowych i pracowniach,
117 krzeseł obrotowych w pracowniach,
60 szaf biurowych i ubraniowych,
715 różnego rodzaju stołów,
15 szt. lad bibliotecznych (stanowiska dla bibliotekarzy).

Wyposażono w sprzęt multimedialny salę konferencyjną.
Zainstalowano 70 zestawów komputerowych.
Podłączono  ok. 100 aparatów telefonicznych.

BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE

Wykonano prace remontowe w następujących placówkach:

• Biblioteka Ekonomiczna: 
o malowanie niskiego parteru (hol i korytarze),
o malowanie magazynu czasopism (parter i piętro),

• Biblioteka Humanistyczna35:
o likwidacja starych regałów,
o naprawa podłogi,
o wstępne malowanie.

35 remont Biblioteki Humanistycznej, który umożliwi organizację zbiorów w wolnym dostępie, kontynuowany będzie w r. 2007
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7. Biblioteki Jednostek Naukowo-
Dydaktycznych Uniwersytetu Gdańskiego

Zgodnie  z  zapisem  w  nowym  Statucie  UG  rozpoczęto  zmianę  systemu 
biblioteczno-informacyjnego  Uniwersytetu.  Stopniowo  biblioteki  instytutowe 
wchłaniane będą przez BUG. W roku 2006 do zbiorów BUG włączono księgozbiór 
Biblioteki Instytutu Historii.

Poniższa  statystyka  odzwierciedla  stan  księgozbiorów  funkcjonujących  jeszcze 
samodzielnie. 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. Studium Języków Obcych,
7. Katedry Makroekonomii,
8. Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa,
9. Zakładu Historii Sztuki,
10.Katedry Filologii Romańskiej.

Biblioteki:  Katedry  Skandynawistyki,  Instytutu  Anglistyki  i  Instytutu  Filologii 
Germańskiej formalnie już podlegają Dyrektorowi BUG, ale proces przejmowania ich 
księgozbiorów jeszcze nie został sfinalizowany.
Pozostałe  wymienione  biblioteki  podlegają  kierownikom  odpowiednich  Jednostek 
Naukowo-Dydaktycznych.
Dwie biblioteki działają na innych, niż powyższe, zasadach:

 Biblioteka Brytyjska działa w strukturze organizacyjnej BUG,
 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 Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa,
• Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych, 
• Instytutu Filologii Germańskiej, 
• Katedry Filologii Klasycznej, 
• Katedry Filologii Romańskiej, 
• Zakładu Historii Sztuki,
• Centrum Herdera36.

 

36 w bibliotece Centrum Herdera prace nad katalogowaniem zasobu w katalogu online wstrzymano w r. 2004
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7.1 Zasoby Bibliotek Jednostek  Naukowo-
Dydaktycznych37 

Tabela 19

Lp. Biblioteka Książki
- woluminy

Czasopisma 
- tytuły

Zbiory 
audio-

wizualne

Egzemplarze 
w katalogu 

online
1. Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków 

Obcych
14.623 42 - 1.765

2. Katedra Skandynawistyki 17.827 15 73 jedn. -
3. Instytut Anglistyki 19.053 4 - 47
4. Instytut Filologii Germańskiej 14.150 - 3.806
5. Katedra Filologii Klasycznej 4.868 8 - 2.043
7. Studium Języków Obcych 1.227 7 86 jedn. 34
8. Katedra Makroekonomii 7.186 7 - -
9. Instytut Filozofii, Socjologii 

i Dziennikarstwa
7.989 34 - 7.410

10. Zakład Historii Sztuki 6.500 300 - 368
11. Centrum Herdera 6.841 14 983 jedn. 1.263
12. Katedra Filologii Romańskiej 6.855 5 - 511
13. Biblioteka Brytyjska 11.411 14 + 2 online 4.405 jedn. -

RAZEM  ZBIORÓW: 118.530 452 5.547 jedn. 17.247
                           

37 do 1 września 2006 biblioteki funkcjonowały wg starego Statutu UG
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8. PLANY

• Kontynuacja prac administracyjno-gospodarczych związanych z wyposażaniem 
i pełnym uruchomieniem Biblioteki Głównej UG,

• Przemieszczenie  do  Biblioteki  Głównej  UG  Oddziału  Opracowania 
Alfabetycznego, Rzeczowego i Oddziału Gromadzenia,

• Porządkowanie  księgozbiorów  w  magazynach  bibliotek  specjalistycznych 
(związane  z  przemieszczeniem  części  zbiorów  do  nowego  gmachu  BUG); 
przeniesienie  książek  z  pawilonu,  używanego  przez  Bibliotekę  Chemiczną  i 
zwrot tego pomieszczenia Wydziałowi Chemicznemu,

• Przemieszczenie  do  Biblioteki  Głównej  UG  zasobów  i  Oddziału  Zbiorów 
Specjalnych,

• Uruchomienie Czytelni Zbiorów Specjalnych i Czytelni Audiowizualnej,
• Stałe  monitorowanie  potrzeb  i  propozycji  docierających  od  czytelników, 

wdrażanie nowych form współpracy z czytelnikiem, rozbudowa serwisu www i 
funkcjonalności katalogu online,

• Uruchomienie kolejnych usług online – w zakresie informacji udzielanej przez 
bibliotekarzy dziedzinowych,

• Uruchomienie bezprzewodowego dostępu do Internetu w Bibliotece Głównej,
• Promocja  i  intensyfikacja  szkoleń  dla  pracowników  i  studentów  UG, 

organizowanych  przez  Oddział  Informacji  Naukowej  UG;  przygotowywanie 
szkoleń na życzenie użytkowników BUG,

• Kontynuowanie szkoleń dla nowo przyjętych pracowników BUG,
• Remont pomieszczeń Biblioteki Humanistycznej i pełne uruchomienie Biblioteki 

Humanistycznej (przejmowanie i porządkowanie kolejnych księgozbiorów),
• Instalacja nowego serwera dla katalogu bibliotecznego wraz z aktualną wersją 

software’u (Unix, Oracle, VTLS Virtua) – w związku z opóźnieniem procedur 
przetargowych praca ta nie była wykonana w 2006 r.

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 Uniwersytetu i jego Biblioteki z życiem regionu, Trójmiasta – zwłaszcza 
Gdańska.
Biblioteka  będzie  realizowała  zadania  wynikające  z  ogólnopolskiego  programu 
działalności  bibliotek  naukowych.  Ponownie  ożywiona  zostanie  współpraca  z 
bibliotekami naukowymi województwa pomorskiego.

Przygotowała:
Ewa Chrzan

Gdańsk, 28 lutego 2007 r.
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