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

1.1 Najważniejsze wydarzenia i trendy

Rok 2007 był  pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Biblioteki  Głównej UG w 
nowym gmachu. Mimo zakończenia głównej przeprowadzki zbiorów, także i ten rok 
nie był dla BUG okresem łatwym i stabilnym. Kontynuowano przemieszczanie zbiorów 
z bibliotek specjalistycznych.

• c.d. zagospodarowania nowego gmachu BG UG 

W okresie maj – październik przemieszczano z Sopotu do budynku BG UG zbiory i 
część  wyposażenia  Oddziału  Zbiorów  Specjalnych  BUG.  Do  Oddziału  należy 
utworzona w 2007 r. Pracownia Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych.
W okresie  wakacji  letnich przemieszczono do BG UG część księgozbioru Biblioteki 
Matematyczno-Fizycznej (ok. 50.000 wol.). Dodatkowo w okresie listopad – grudzień 
przemieszczano do BG UG 8.500 wol. z Biblioteki Psychologiczno-Pedagogicznej.
Do  użytku  czytelnikom   oddano  28  pokoi  pracy  indywidualnej  i  4  pokoje  pracy 
zbiorowej. Urządzono salę wystawową na I piętrze budynku. Zintegrowano Czytelnię 
Internetową  z  Czytelnią  Oddziału  Informacji  Naukowej.  W  budynku  umożliwiono 
bezprzewodowy dostęp do Internetu.
W związku z remontem budynku Wydziału Humanistycznego w pomieszczeniach BG 
UG odbywały się zajęcia dydaktyczne dla studentów tego wydziału.

• uruchomienie  dostępu  do  czasopism  elektronicznych   spoza 
kampusu UG

Czasopisma elektroniczne są coraz ważniejszym – i bardzo kosztownym – źródłem 
informacji,  służącym  pracownikom  naukowym  i  studentom.  Biblioteka  podejmuje 
wiele starań, by ich wykorzystanie było jak największe. Aby umożliwić szerszy dostęp 
do  zasobów elektronicznych  (e-czasopisma,  bazy  danych)  skonfigurowano  usługę 
VPN  na  serwerze  BUG.  Dzięki  temu  dostęp  do  źródeł  dla  zarejestrowanych 
użytkowników (pracownicy, doktoranci i studenci UG) stał się możliwy także spoza 
kampusu  UG.  Od  momentu  uruchomienia  usługi  obserwuje  się  stale  rosnące 
wykorzystanie oferowanych serwisów, co uzasadnia ponoszenie wysokich kosztów na 
prenumeratę takich źródeł informacji.

• kontynuacja  prac  nad  digitalizacją  własnych  zasobów  - 
przygotowanie kolejnej wirtualnej wystawy  - Cassubiana (I etap: 
życie i dzieło ks. B. Sychty)

Przystąpiono  do  realizacji  projektu  „Cassubiana  w  BUG”  –  stworzono  I  część 
wirtualnej wystawy, dotyczącej życia i dzieła ks. B. Sychty. Wystawę przygotowali 
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wspólnie pracownicy Oddziału Zbiorów Specjalnych i Oddziału Informacji Naukowej 
we współpracy z informatykiem, pracownikiem Ośrodka Informatycznego UG.
Digitalizacją  zbiorów  zajmował  się  dwuosobowy  zespół  bibliotekarzy.  Wykonano 
4.814 skanów. 

• otwarcie Biblioteki Humanistycznej
Bibliotekę otwarto 1 października 2007 r.  Zorganizowano w niej  wolny dostęp do 
ponad  65.000  wol.  -  dawnych  księgozbiorów  Instytutu  Filologii  Angielskiej, 
Germanistyki, Historii i Skandynawistyki. Biblioteka czynna jest 7 dni w tygodniu. W 
bibliotece  oferowany  jest  ponadto  dostęp  do  Internetu  (7  komputerów  dla 
czytelników, zakupionych w 2007 r. z funduszu Rektora UG).

• opracowanie i udostępnienie „Wirtualnego Przewodnika po BG UG”
 Oddział  Informacji  Naukowej  we  współpracy  z  informatykiem  z  Ośrodka 
Informatycznego UG opracował wirtualny przewodnik po budynku BG UG, który 
dostępny jest pod adresem: 

http://przewodnik.bg.univ.gda.pl/

• organizacja Konferencji Dyrektorów Bibliotek Szkół Wyższych
W dn. 9/11 w Bibliotece Głównej UG odbyło się spotkanie Konferencji Dyrektorów 
Bibliotek Szkół Wyższych.
Gośćmi spotkania byli:
prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego
prof. dr hab. Bernard Lammek, Prorektor ds. Nauki UG.

1.2 Budżet

Realizacje statutowych zadań umożliwiła Bibliotece kwota przyznana w ramach 
ogólnego budżetu Uczelni w wysokości 2.000.000,- zł oraz kwota 1.979.672,- zł, sta-
nowiąca sumę kwot przeznaczonych przez poszczególne wydziały na wydatki związa-
ne z prenumeratą czasopism zagranicznych i zakupem baz elektronicznych. Środki 
wypracowane przez Bibliotekę to kwota ok. 370.000,- zł (mniejsza niż w ub. roku z 
powodu wprowadzenia studenckiej  legitymacji  elektronicznej,  która zastąpiła kartę 
biblioteczną). Natomiast wzrosła wartość nabytków, które pochodziły ze źródeł nieod-
płatnych: darów, egzemplarza obowiązkowego i wymiany. Łączna wartość tego wpły-
wu to 970.107,- zł (dary: 396.305,- zł, egzemplarz obowiązkowy: 498.308,- zł).

1.3 Współpraca

1.3.1 Rada Biblioteczna 
Odbyły się 3 posiedzenia Rady Bibliotecznej, na których zajęto się m.in.:

• zmianami organizacyjnymi w strukturze BUG
• prenumeratą  czasopism  zagranicznych  i  przyznaniem  limitów  na  zakup 

literatury zagranicznej poszczególnym wydziałom,
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• rekomendacją  nowych  regulaminów  (po  uwzględnieniu  wcześniejszych 
poprawek):  Regulaminu  Organizacyjnego  Biblioteki  UG  i  Regulaminu  Rady 
Bibliotecznej BUG,

• opiniowaniem organizacji zbiorów w nowym budynku BUG,
• selekcją zbiorów,
• raportem „Proces dydaktyczny w UG w ocenie studentów”,
• potrzebą (pilną!) budowy budynku magazynu zbiorów.

1.3.2 Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS

W r. 2007 BUG ponownie zebrała składkę członkowską na rzecz VTLS Users’ Group 
–  z  bibliotek  Porozumienia  o  Współpracy  Polskich  Bibliotek  Wdrażających  i 
Używających  System  VTLS/Virtua.  50%  zgromadzonej  kwoty  mogło  być 
wykorzystane w Polsce, na potrzeby polskiej Grupy Użytkowników. Środki te zostały 
przeznaczone na wyjazd dwóch osób na Spotkanie  European VTLS Users’  Group, 
które odbyło się we wrześniu 2007 r. w Uppsali (Szwecja).

Dn. 27/11 odbyło się zebranie Rady Dyrektorów Bibliotek Porozumienia [...], na 
którym dokonano wyboru nowego składu Zespołu Koordynacyjnego.  Po raz trzeci 
funkcje przewodniczącej powierzono Ewie Chrzan z BUG.

1.3.3 Współpraca w Trójmieście i województwie pomorskim

W 2007 r. z udziałem wszystkich bibliotek naukowych Trójmiasta wznowiono 
rozmowy dotyczące stworzenia Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. 

1.3.4 NUKAT

Od czerwca 2002 r. BUG czynnie uczestniczy w tworzeniu zasobu NUKAT – 
jest  to  nieocenione  narzędzie  do  opracowywania  –  przede  wszystkim  –  nowych 
nabytków.  Dobrze  układająca  się  współpraca  umożliwia  katalogującym  w  BUG 
opracowanie retrospektywne zbiorów.

Wśród 91 bibliotek współtworzących NUKAT BUG zajmuje niezmiennie czwarte 
miejsce pod względem ilości  wprowadzonych  rekordów bibliograficznych  książek  i 
drugie  –  pod  względem  ilości  wprowadzonych  rekordów  bibliograficznych 
wydawnictw ciągłych.

1.3.5 Inne 

W 2007 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.
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Przedstawiciel BUG czynnie uczestniczył w posiedzeniach Komitetu Technicznego 
nr 242 ds.  Informacji  i  Dokumentacji,  działającego w ramach Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego. W r. 2007 odbyło się 7 spotkań.
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2. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI

2.1 Czytelnicy, wypożyczenia. 

W systemie  biblioteczno-informacyjnym UG najbardziej  odwiedzaną  placówką  jest 
Biblioteka Główna. Zrealizowano tu najwięcej wypożyczeń, zarówno na miejscu, jak i 
na zewnątrz. 

Dobre warunki pracy w Bibliotece Głównej (500 miejsc dla czytelników, 114 
komputerów z dostępem do Internetu) 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 Biblioteki UG wzrosła o ok. 1.500 osób 
w stosunku do 2006 r., wynosiła 35.271 osób.

Wypożyczalnia  międzybiblioteczna  sprowadziła   1.204  wol.  (w  tym  83  z 
zagranicy)  i  wysłała  do  innych  bibliotek  1.257  wol.  Współpracowano  z  420 
bibliotekami (w tym z 76 zagranicznymi).

2.2 Działalność informacyjna

2.2.1 Usługi informacyjne
We wszystkich placówkach BUG:
• udzielono 116.089 informacji, w tym:

⇒ 52.479 informacji katalogowych,
⇒ 11.013 informacji bibliograficznych,
⇒ 52.597 informacji rzeczowych,

• zrealizowano 833 kwerendy.

Bardzo  znaczny  w stosunku do  lat  ubiegłych  wzrost  ilości  udzielonych  informacji 
wynika  z  bezpośredniego  dostępu  do  bibliotekarzy  dziedzinowych  w  BG  UG  i 
pracowników  informacji  w  punktach  informacyjnych  w  BG  UG  i  Bibliotece 
Ekonomicznej. Czytelnicy doceniają kompetencje i dobry kontakt z bibliotekarzami, 
rezygnując niejednokrotnie z samodzielnych poszukiwań – zdają się na pracowników 
BUG. 
Bardzo popularny jest serwis „bibliotekarz online” – udzielanie wszelkich informacji 
przy pomocy komunikatora (Gadu-Gadu).

SERWISY ELEKTRONICZNE - w 2007 r. odnotowano:
o 745.552 wejść na stronę http://katalog.bg.ug.gda.pl/
o 1.791.062 wejść na stronę http://www.bg.ug.gda.pl/
o 67.198 wejść na stronę http://szkolenia.bg.ug.gda.pl/
o 28.859 wejść na stronę http://wystawy.bg.ug.gda.pl/
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• we wszystkich lokalizacjach BUG czytelnicy mają dostęp do 140 komputerów z 
dostępem do Internetu

• przygotowano kolejne wydanie informatorów o BUG: 
⇒ Katalogi (12.000 egzemplarzy)
⇒ Plan sytuacyjny Biblioteki Głównej UG (4.000 egzemplarzy),
⇒ Czytelnie i Wypożyczalnie BUG (12.000 egzemplarzy),
⇒ Biblioteka Główna UG: folder (700 egz.) i płyta CD (600 egz.).

2.2.2 Szkolenia

Zorganizowanymi  szkoleniami  (przysposobienie  biblioteczne)  zostali  objęci 
studenci I roku wszystkich wydziałów  – przeszkolono ogółem 8.128 osób. Szkolenia 
trwały  w  sumie  80  godzin.  W Bibliotece  Głównej  i  bibliotekach  specjalistycznych 
kontynuowano  różnorodne  szkolenia  i  zajęcia  z  przysposobienia  informacyjno-
bibliograficznego dla studentów wyższych lat (78 godzin). Szkolenia w prowadzone 
były  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 BG UG, Bibliotece Ekonomicznej, jak i 
na wydziałach UG. Ogółem przeszkolono 370 osób, w tym m.in. 44 pracowników i 
doktorantów oraz 319 studentów. 

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.

Stale  rośnie  ilość  oprowadzanych  po  Bibliotece  Głównej  UG  wycieczek: 
budynek odwiedziły 42 grupy zorganizowane (938 osób). W pozostałych placówkach 
gościły 4 grupy (72 osoby).  

2.2.3 Wystawy i prezentacje

Ogółem w BUG zorganizowano 20 wystaw tematycznych oraz 38 prezentacji 
nowości wydawniczych oraz publikacji pracowników UG.

1. Wystawy zorganizowane przez OIN: 

• „Prof. Maria Bogucka – doktor honoris causa UG – wystawa dorobku”
•  Biblioteka na miarę czasów – historia i rozwój Biblioteki UG” 
• „Kurt Vonnegut (1922-2007)” 
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• "Jerzy Giedroyć i Dziupla Kultury" 
• „Śnią mi się sny o Białorusi” w 125 rocznicę urodzin Janki Kupały 
•  „Günter Grass. Literatura – Sztuka – Polityka” 
• „Ryszard Kapuściński. Spotkania” 
• „Prof. Yi Lijun – doktor honoris causa UG” 

2. Wystawy zorganizowane przez Oddział Zbiorów Specjalnych: 

• kaligraficzne cytaty na banerach rozwieszonych w BG UG

• Projekt_1 (praca plastyczna Małgorzaty Widomskiej)

3. Wystawy zorganizowane przez Oddział Udostępniania BUG:

• „Splendor Librariarum” 

• „Za bramą wielkiej ciszy” 

4. Wystawy zorganizowane przez biblioteki specjalistyczne:
Biblioteka Matematyczno-Fizyczna

• „Matematyka w przestrzeni kultury” 
• „Medal Fieldsa - Nobel z matematyki?” 
• "Imperium słońca" 
• Józef Marcinkiewicz (1910-1940)

Biblioteka Prawna
• “Historia prawa adwokatury i notariatu”

Biblioteka Ekonomiczna
• „Nobliści z dziedziny ekonomii w zbiorach Biblioteki Ekonomicznej UG” 
• „Prof. Lech Bednarski. 1929-2006 – uczony, dydaktyk i społecznik”
• „Edmund Pietrzak (1947-2007)” 

W  ramach  V  Bałtyckiego  Festiwal  Nauki  Biblioteka  przygotowała  następujące 
imprezy:

• „Imperium Słońca”: wystawa
• „Nowoczesna biblioteka”: wycieczki z przewodnikiem po BG UG
• „Biblioteka przyszłości”: konkurs plastyczny dla dzieci.

W  „Uniwersyteckiej”  kontynuowany  był  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
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Do Biblioteki wpłynęło 25.802 wol. druków zwartych: 8.350 pochodziło z zakupu i 
stanowiło  ponad  32%  ogólnego  wpływu  książek.  Wśród  zakupionych  książek 
znaczącym uzupełnieniem zbiorów, zwłaszcza dla filologów klasycznych, jest druga 
część księgozbioru (266 wol.) po prof. Stefanie Zabłockim.

Pozostałe  woluminy,  podobnie  jak  w  latach  poprzednich,  to  egzemplarz 
obowiązkowy (12.868 wol.) oraz dary (3.073 wol.) i książki pochodzące z wymiany i 
innych źródeł (1.143 wol.). Do księgozbioru wprowadzono 15.632 nowych tytułów.

Zakup książki krajowej zwiększył się o 1.403 wol. w porównaniu z 2006 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 (1.134 wol.). W 2007 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 2006 r.). W trakcie realizacji zamówień kwota uległa zwiększeniu o 
25.3992,89 zł.

Średnia cena książki zagranicznej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła ok. 243,- 
zł.

Opłacono  dostęp  do  5.241  e-książek.  Książki  dostępne  były  ze  strony 
http://www.bg.univ.gda.pl 

Egzemplarz obowiązkowy w dalszym ciągu był głównym źródłem wpływu druków 
zwartych  polskich  i  stanowił  ok.  50% ogólnego wpływu książek.  Do księgozbioru 
włączono ok. 63% ogólnego wpływu egzemplarza obowiązkowego. 

Średnia  cena  książki  włączonej  do  zbiorów  Biblioteki  z  egzemplarza 
obowiązkowego wyniosła 27,- zł.

Dary stanowiły prawie 20 %  ogólnego wpływu druków zwartych. Znaczny wzrost 
udziału darów w całości wpływu w porównaniu z rokiem 2006 był związany przede 
wszystkim  z  przejęciem  księgozbioru  po  prof.  Leszku  Moszyńskim  i   z  Instytutu 
Slawistyki. 

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

1. Niemiecką inicjatywę „Ludzie i książki” 122 wol. 33 238,00 zł
2. Programm der Fritz Thyssen Stiftung Olms 
Verlag, Hildesheim 42 wol. 15 750,00 zł

  
3. ABE Marketing, Warszawa   44 wol. 12 504,00 zł
4. Księgarnia francuska „Marjanna”, Warszawa 106 wol.   9 811,00 zł
5. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bonn    4 wol.   5 000,00 zł

`
2.3.1.2 Druki ciągłe

W r. 2007 Biblioteka na bieżąco nabywała 4.717 tytułów czasopism. 
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Dostawcą  czasopism  zagranicznych  (na  okres  2  lat)  była  wyłoniona  w  drodze 
przetargu w r. 2005 firma ABE Marketing. Dodatkowo współpracowano bezpośrednio 
z wydawcami (Elsevier i Springer-Verlag).
Przeprowadzono przetarg na dostawę czasopism zagranicznych na lata 2008-2009. 
Dostawcami będą:

• ABE marketing 
• EBSCO-IPS.

       
BUG opłaciła i oferowała dostęp do następujących baz danych:

• American Chemical Society,
• AIP/APS,
• EIFL EBSCO,
• ISSN,
• JSTOR,
• Science Direct (czasopisma wydawnictwa Elsevier),
• SpringerLink (czasopisma wydawnictwa Springer Verlag),
• Science,
• Wiley InterScience1. 

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

• EMERALD, Thomson Gale i in. 2: finansowana przez British Council
• INSPEC  (baza  bibliograficzna):  finansowana  przez  Wydział  Matematyki, 

Fizyki i Informatyki UG,
• IPSA: finansowana przez Wydział Nauk Społecznych UG,
• Legal Collection finansowana przez Wydział Prawa i Administracji UG,
• PsychInfo  i  PsychArticle:  finansowana  przez  Wydział  Nauk  Społecznych 

UG,
• Socindex: finansowana przez Wydział Nauk Społecznych UG,
• RCS: finansowana przez Wydział Chemii UG,
• Westlaw International  finansowana przez  Wydział  Prawa i  Administracji 

UG.

Czytelnicy mogli też korzystać z czasopism dostępnych bezpośrednio od wydawców - 
łącznie użytkownicy czasopism elektronicznych mieli dostęp do ok. 24.500  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 2007 r. wynosiła  1.035.993,15 zł.
1 dostęp do 14 tytułów, tylko archiwum za okres 1998-2001 (prenumerata zawieszona)
2 wszystkie bazy dostępne za pośrednictwem Biblioteki Brytyjskiej
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2.3.1.3 Zbiory specjalne

W  2007  r.  zgromadzono  5.832  jednostek  ewidencyjnych3.  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 50 wyjątkowo cennych map, atlasów i grafik pochodzących z 
XVII-XIX wieku oraz 30 starych druków – wśród tych ostatnich dzieła związane z 
przeszłością  naszego  kraju,  regionu,  źródła  do  historii  państwa  i  prawa,  utwory 
gdańskich uczonych, a także druki wydane w gdańskich oficynach. 
Zakupiono m.in. następujące starodruki : 

• Herburt Jan,  „Statuta Regni Poloniae...”, Cracoviae 1567.,
• Lombard  Petrus,”...  Sententiarum  textus...”,  Coloniae  1516  (najpopularniejsza  przed  Św. 

Tomaszem  z  Akwinu  summa  filozoficzno-teologiczna,  służąca  za  podręcznik  powszechnie 
wykorzystywany na uniwersytetach europejskich. Dzisiaj wydanie zaliczane do tzw. „białych 
kruków”- postinkunabuł.),

• Duesburg Petrus de,  “...Chronicon Prusiae ...”,  Francofurti,  Lipsiae,  Jenae 1679.  (Pierwsze 
drukowane wydanie najstarszej kroniki krzyżackiej, opracowane przez słynnego historiografa 
pomorskiego,  profesora  Gimnazjum  Akademickiego  w  Toruniu,  Krzysztofa  Hartknocha,  z 
dodaniem 19 studiów historycznych Hartknocha, dotyczących Prus. Zawiera bogaty materiał 
ilustracyjny w postaci miedziorytów, w tym mapę Pomorza i Prus Hennebergera),

• Gottfried  Johannes  Ludwig,   „Historische  Chronica...  „,  [Frankfurt],  1674.  (Słynne 
kompendium  historii  świata  zawierające   liczne  polonica,  300  miedziorytów   ze  scenami 
historyczno-rodzajowymi i 31 tablic z portretami władców i postaci historycznych.), 

• [Kartezjusz].Descartes Renė de Perron , “Principia Philosophiae”, Amstelodami 1672. (Jedno z 
najważniejszych dzieł klasyka filozofii epoki nowożytnej.),

• [Kroll  von  Freyhen  J.A.].Rudolphi  J.A.,  ”  Heraldica  curiosa...”,  Nuernberg  1698.  (Pierwsza 
edycja  siedemnastowiecznego  niemieckiego  podręcznika  heraldyki.  Zawiera1200  herbów  i 
figur heraldycznych),

• Lauterbach Samuel Fryderyk, „Polnische Chronicke...”, Frankfurth und Leipzig 1727. (Synteza 
historii Polski autorstwa znanego historyka niemieckiego, zawiera 49  

• miedziorytowych wizerunków władców polskich)
• Lengnich Gotfryd, „Historia Polona...”,  Lipsiae 1740. (Pierwsze wydanie podręcznika historii 

Polski)
• [Woyna Jan Karol].Woyna von Jasienica Johann Carl , „Kleiner Lust -Garten...”,  
• Dantzig  1729.  (Gdańskie  wydanie  niemieckiego  przekładu  popularnego, 

siedemnastowiecznego  podręcznika języka polskiego Jana Karola Woyny.) 
                               

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

Na początku roku Oddział Opracowania Druków Zwartych przeprowadził się do 
gmachu  Biblioteki  Głównej  UG.  Zgodnie  z  wcześniejszymi  ustaleniami  połączono 

3 jednostki ewidencyjne: mapy, wolumeny, plansze, teki, dokumenty, utwory, płyty CD, kasety audio, kasety video, płyty DVD, 
płyty CD-ROM
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Oddział  Opracowania  Alfabetycznego  Druków Zwartych  z  Oddziałem Opracowania 
Rzeczowego. W Oddziale pracowało 16 osób w pełnym wymiarze etatów.

Szybkie  tempo  katalogowania  zakłócone  zostało  przez  przeprowadzkę, 
szkolenia nowych pracowników Oddziału i przeprowadzaną w lipcu 2007 r. zmianę 
wersji oprogramowania Virtua w katalogu BUG i w bazie NUKAT. 

Intensywnie kontynuowano prace nad konwersją do katalogu online zbiorów 
retrospektywnych– głównie z dawnych filii 3 i 5 oraz z Biblioteki Głównej UG. Możliwe 
to  było  dzięki  temu,  że  ok.  75  %  opisów  katalogowych  dla  nowych  książek 
kopiowanych było z bazy NUKAT. 

71 % nowych książek trafiło do księgozbioru Biblioteki Głównej UG. 
Podkreślić należy zintensyfikowanie szkoleń dla pracowników: zarówno nowo 

przyjętych,  jak  i  tych,  którzy  –  w  ramach  reorganizacji  systemu  biblioteczno-
informacyjnego UG przeszli do BUG z bibliotek instytutowych. 

Jako działanie na rzecz poprawy dostępu do informacji o zbiorach w skali kraju 
zauważyć  należy  katalogowanie  starszych  pozycji  w  bazie  NUKAT  -  z  dorobku 
bibliotekarzy BUG korzystają inne biblioteki naukowe w Polsce, a czytelnicy dostają 
łatwy dostęp do informacji o lokalizacji dzieł.

2.3.2.2. Druki ciągłe

Na  bieżąco  opracowywano  nowe  wpływy.  Porządkowano  informacje  o 
lokalizacji woluminów (po przeprowadzeniu zbiorów).

2.3.2.3 Zbiory specjalne

Zbiory katalogowano głównie w systemie tradycyjnym, a ilość dokumentów 
opracowanych  w  systemie  VTLS/Virtua  utrzymała  się  na  poziomie  z  2006  r.: 
utworzono i skopiowano z NUKAT 530 opisów bibliograficznych (głównie dla druków 
XIX-wiecznych), a hasłami przedmiotowymi opatrzono 223 tytuły. 

Dzięki  pojawieniu  się  opracowania  „Format  MARC  21”  możliwe  stało  się 
rozpoczęcie katalogowania starych druków i kartografii.

2.3.4 Gospodarka zasobami bibliotecznymi

Kontynuowano selekcję zbiorów oraz prace nad dokumentacją całości zasobu 
egzemplarza obowiązkowego. Odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 4.829  wol. 
druków zwartych oraz 256 wol. druków ciągłych. 

Przygotowano  ofertę  dubletów  w  ramach  wymiany  międzybibliotecznej, 
oferując innym bibliotekom 686 tytułów. 

Druki  wysokospecjalistyczne,  pochodzące  z  egzemplarza  obowiązkowego,  a 
pozostające  poza  profilem  gromadzenia  naszej  Biblioteki:  5.730  wol.  druków 
zwartych i 1.701 wol. czasopism przekazano – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Kultury i Sztuki – innym bibliotekom naukowym w Trójmieście. 

Przeprowadzono inwentaryzację zasobów bibliotek włączanych do BUG: Instytutu 
Filologii Germańskiej (13.898 pozycji) i Katedry Makroekonomii (1.761 pozycji).

We  wszystkich  bibliotekach  specjalistycznych  trwały  prace  porządkowe  – 
księgozbiorów i katalogów. Prace te były konsekwencją przeniesienia części zbiorów 
tych placówek do BG UG. 
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W ramach konserwacji zbiorów Introligatornia BUG oprawiła 14.746 wol.
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3. KOMPUTERYZACJA

Prace na rzecz Biblioteki wykonywane były przez czteroosobowy (3 ½ etatu) zespół 
informatyków - pracowników Ośrodka Informatycznego UG (Węzeł Sopot) oraz przez 
2 informatyków zatrudnionych w BUG. 
Najważniejszym wykonanym zadaniem była migracja systemu bibliotecznego VTLS/ 
Virtua do wersji  46.6,  co wymagało upgrade’u  systemu zarządzania  bazą danych 
Oracle do wersji 9.0.2.7. Zainstalowano nowe wersje oprogramowania iPortal (wersja 
46.7) i InfoStation (wersja 46.2).

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.
Rozszerzono zdalny nadzór na kontrolą dostępu w budynkach BUG.

3.2 Oprogramowanie
• zainstalowano kolejne tzw. "łaty" do systemu HP-UX,
• opracowano kolejne skrypty obsługujące bazę,
• rozszerzono zestaw procedur obsługi bazy bibliotecznej,
• przygotowano procedurę związaną z naliczaniem opłat za przetrzymanie książek – 

po zwiększeniu opłaty do 0,30 zł/dzień,
• zmodyfikowano rekordy czytelników w celu wysyłania monitów elektronicznych, 
• przygotowano  skrypty  do  importu  danych  studentów  I  roku  z  systemu 

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

• wydrukowano personalizowane karty czytelników (ponad 8.000),
• przetestowano  i  zainstalowano  oprogramowanie  dla  czytników  legitymacji 

elektronicznych. 

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

specjalistycznych (15 komputerów PC, 3 drukarki, 6 switch’ów),
• udostępniono połączenie sieci bezprzewodowej w BG UG;
• w wyniku postępowania przetargowego zakupiono serwery: 

o baz danych HP 9000 model rp 4440 z systemem operacyjnym HP-UX 11.1;
o www – dla katalogu BUG (system operacyjny: Red Hat);
o active directory – na potrzeby zdalnego dostępu do baz elektronicznych BUG;

• w związku  z  wprowadzeniem  studenckiej  legitymacji  elektronicznej  (pełni  ona 
także funkcję karty bibliotecznej)  zainstalowano odpowiednie czytniki  w każdej 
wypożyczalni BUG (20 czytników);
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• dokonywano bieżących napraw sprzętu i instalowano niezbędne oprogramowanie.

3.4 Współpraca z działami merytorycznymi BUG

• generowanie statystyk i raportów z bazy wg życzeń bibliotekarzy,
• porządkowanie  informacji  w  katalogu  online  dotyczących  księgozbiorów 

likwidowanych bibliotek instytutowych,
• weryfikacja  i  zarządzanie  uprawnieniami  bibliotekarzy  pracujących  w  systemie 

VTLS/Virtua  (m.in.  pod  kątem   zgodności  z  Ustawą  o  Ochronie  Danych 
Osobowych),

• zarządzanie  rekordami  egzemplarza  –  w  szczególności  dla  dokumentów 
przemieszczonych  z  bibliotek  specjalistycznych  (zmiana  lokalizacji,  sposobu 
udostępniania, itp.) – b. ważne z punktu widzenia użytkownika prace

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

Informatycy  brali  udział  w  szkoleniach  oferowanych  przez  dostawców 
oprogramowania i sprzętu.

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

2007 2006 2005
OBSŁUGA CZYTELNIKÓW

stan bazy czytelników4 35.271 33.708 31.661
udostępniono:
    

1.090.245 wol. 1.186.542 wol. 1.105.193 wol.

ODWIEDZINY 504.335 osób 493.631 osób 509.097 osób
WYPOŻYCZENIA 
MIĘDZYBIBLIOTECZNE
z innych bibliotek 1.204 wol. 1.232 wol. 1.367 wol.
do innych bibliotek 1.257 wol. 1.711 wol. 1.737 wol.

SZKOLENIA
dla studentów I roku 8.128 osób 6.330 osób 6.742 osoby
dla studentów III/IV roku 452 osoby 373 osoby 370 osób 
dla użytkowników czasopism i 
baz danych online

370 osób
(w tym 319 
studentów)

326 osób
(w tym 269 
studentów)

534 osoby
(w tym 459 studentów)

4.2 Wyszukiwania w najpopularniejszych bazach online
Tabela 2

Nazwa bazy Ilość logowań5 Ilość poszukiwań6 Ilość wyszukanych 
artykułów

2007 r. 2006 r. 2007 r. 2006 r. 2007 r. 2006 r.
EIFL EBSCO 8.700 8.723 73.852 73.793 24.125 27.338
Bazy Instytutu 
Filozofii i Socjologii

379 176 3.174 662 1.626 740

PsychInfo i 
PsychArticles

3.894 4.712 50.816 64.680 8.846 9.825

4 

 

 stan na 31 grudnia danego roku
5 nie wszyscy dostawcy podają dane
6 nie wszyscy dostawcy podają dane
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4.3 Zbiory

4.3.1 Gromadzenie
(stan na dzień 31.12.2007 r.)

Tabela 3
Wyszczególnienie stan inwentarzowy

Książki 856.392
Czasopisma               286.823
Zbiory Specjalne               154.415
Razem 1.297.630 wol./jedn.

W ciągu 2007 roku zgromadzono:

Tabela 4
Wyszczególnienie Wpływy Ubytki

Książki                  41.4617 5.597
Czasopisma 7.001 256
Zbiory Specjalne 5.832 -
Razem 54.294 5.853
Bilans 48.441 wol./jedn.

   
ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW ZWARTYCH

Tabela 5

Rodzaj 
wpływu

Druki zwarte
Liczba 

tytułów
Liczba
wol.

Uwagi
(wol.)

Wartość
zgromadzonych

druków zwartych (zł) 
Zakup    3.709 8.312 krajowe: 7.178

zagraniczne: 1.134
578.481,42 

Egz. 
obowiązkowy

9.197 12.868 - 341.881,69 

Dary 2.005 3.073 krajowe: 1.470
zagraniczne: 1.603

177.105,29 

Wymiana   511   605 krajowe: 340
zagraniczne: 265

24.800,20 

Inne      210 538 krajowe: 422
zagraniczne: 116

28.025,97 

Materiałówka 406 10.971,06 
e-książki 5.241 - 6.370,56 
Razem8 15.632 25.396 - 1.167.636,19 

                                            

7 w tym: 13.898  wol. przekazanych z Biblioteki Instytutu Filologii Germańskiej i 1.761 – z Biblioteki Katedry Makroekonomii
8 bez materiałówki
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ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH

Tabela 6
Wyszczególnienie Ilość tytułów Wartość (zł)
prenumerata drukowana polska 539 104.845,28
prenumerata drukowana 
zagraniczna

626 1.570.514,09

dary 254 214.725,00
wymiana 160 26.549,00
egz. obowiązkowy 3.184 137.491,00
Razem 4.763 2.054.124,37 

ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZBIORÓW SPECJALNYCH 

Tabela 7
Wyszczególnienie Jednostki 

ewidencyjne
Wartość (zł)

Zakup              791           115.592,69
Dary 1.515  4.475,00
Egzemplarz obowiązkowy           3.522 18.934,00
Inne 4 -
Razem           5.832 139.001,69

KOMPUTEROWE BAZY DANYCH

Tabela 8
Bieżący dostęp czasopism w wersji elektronicznej

ilość tytułów wartość
prenumerata elektroniczna i bazy 
(polskie i zagran.)

24.500 1.083. 672,95

4.3.2 Opracowanie zbiorów

Tabela 9
Rekordy 

bibliograficzne
Rekordy 

egzemplarza
Rekordy zasobu Opracowanie 

przedmiotowe
(tytuły)

Rekordy KHW Zbiory specjalne
(opracowanie 
tradycyjne)

książki czasopisma

19.595 1.684 32.169 1.242

książki czasopisma

5.811 173 3.538 2.046
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4.4 Inne dane

STAN  KATALOGU  ONLINE9

(31.12.2007 r.)

Tabela 10
Rodzaj 
rekordu

Ilość

bibliograficzne 270.56810

khw11 375.668
egzemplarza 517.744
zasobu 13.437

Katalog online wykazuje:
• 60,46 % książek (egzemplarze) 
• 83,98 % czasopism (tytuły)

ze zbiorów Biblioteki UG.

UDOSTĘPNIANIE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ I FILIACH 
W ROKU 2007

- informacje szczegółowe

Tabela 11

SALE
ILOŚĆ 
MIEJSC

UDOSTĘPNIONO NA 
ZEWNĄTRZ12 (wol.)

UDOSTĘPNIONO NA MIEJSCU
(wol.)

Biblioteka Główna UG  713     500 87.135 ok. 299.26014

Oddział Zb. Specjalnych w BG UG 1 33 - 2.237
Biblioteka Biologiczna   2     70 10801 49.349
Biblioteka Chemiczna   1       20   25.671 26.566
Biblioteka Ekonom. 5 198 59.228 265.181
Biblioteka Humanist.15 1 62 6.813 16.534
Biblioteka Mat.-Fiz. 1 38 8.371 10.957
Biblioteka Prawna 3 101 16.681 127.755
Biblioteka Psych.-Ped. 2 68 26.668 51.038

Ogółem 23 1.090 241.368 848.877

Razem udostępniono 1.090.245 wol. 

9 obejmuje także dane dotyczące bibliotek: Centrum Herdera, Instytutu Historii i Instytutu Filozofii i Socjologii i pozostałych 
bibliotek instytutowych
10 w tym: 11.437 – dla wydawnictw ciągłych
11 hasła opisów katalogowych
12 w poszczególnych bibliotekach specjalistycznych są różne okresy wypożyczania książek, co ma wpływ na prezentowane dane
13 2 czytelnie i 3 poziomy wolnego dostępu z 5 czytelniami
14 szacunkowo, na podstawie dokładnych wyliczeń z IV kwartału 2007 r. (74.815 wol.)
15 otworzona po remoncie 1/10/2007 r.
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W r. 2007:
 wydano 16,40 zł na zakup książek dla jednego użytkownika16 biblioteki,
 przypadało 0,72 nowej książki17 dla jednego użytkownika biblioteki,
 średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła:

 43 zł - dla książek polskich (pochodzących z zakupu),
 243 zł - dla książek zagranicznych,         
 27 zł - dla książki z egzemplarza obowiązkowego.

16 wszyscy pracownicy i studenci UG
17 łącznie z eo, wymianą i darami
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5. PRACOWNICY BIBLIOTEKI

5.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece

Pracownicy działalności podstawowej: 186 etatów
    w tym:
               bibliotekarzy dyplomowanych        6 etatów
               bibliotekarzy mianowanych          67 etatów
               pracowników bibliotecznych 113,5 etatów18 
Pracownicy administracyjni:                      3,5 etatów
Informatycy:   2 etaty

Liczbę  pracowników  Biblioteki  powiększyło  przejście  bibliotekarzy  (...)  z  Biblioteki 
Kolegium  Kształcenia  Nauczycieli  Języków  Obcych  i  ze  zlikwidowanego  Ośrodka 
Informacji i Dokumentacji Europejskiej. 

5.2. Struktura wykształcenia

Tabela 15
WYKSZTAŁCENIE ILOŚĆ ETATÓW %

wyższe 136 73
licencjat 3 1,75
policealne 15,5 8
średnie 28 15
zasadnicze zawodowe 3 1,75
podstawowe 1 0,5

5.3. Fluktuacja pracowników
    W ciągu roku:
                            przybyło19   34 osoby

odeszło                                                11 osób
2 osoby przebywały na urlopie bezpłatnym, 4 – na wychowawczym.

5.4. Absencja      
    Ogółem dni absencji było: 4.974
    w tym:
               urlopy wychowawcze 1.019
               zwolnienia lekarskie i inne urlopy20        3.455

18 104 osoby na pełnym etacie, 7 osób na 1/2 etatu
19 zatrudnieni na czas określony: 17 osoby (w tym: 6 – na zastępstwo), na czas nieokreślony: 7 (w tym: 6 przeniesionych z 
innych jednostek UG)
20 bez urlopów wypoczynkowych
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5.5 Konferencje. Dokształcanie

Studia  podyplomowe  ukończyły  2  osoby.  Tytuł  doktora  nauk  humanistycznych 
otrzymała 1 osoba. 

Praktyki specjalistyczne odbyło 6 pracowników Biblioteki UG.
W  szkoleniach  wewnętrznych  przeprowadzonych  w  Bibliotece  UG  uczestniczyły 
łącznie 53 osoby, w 7 konferencjach krajowych i warsztatach uczestniczyło 11 osób, 
zaś jedna osoba wzięła udział w szkoleniu zagranicznym. 

5.6 Publikacje, referaty
5.6.1 Publikacje

1.Chrzan Ewa: Marketing biblioteczny w praktyce. Z doświadczeń Biblioteki Uniwersytetu 
Gdańskiego. Marketing biblioteczny pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk 2007, s. 157-163.
2.Dąbal Angelika: Kolekcje dotyczące Kościerzyny i Jozefa Wybickiego. Acta Cassubiana 2006 
[druk 2007], t. 8, s.164-171
3.Flisikowski Wojciech: Stan rozwoju bibliotecznej bazy naukowo-edukacyjnej w Gdyni. 
Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni, Gdynia 2007, s. 263-271.
4.Flisikowski Wojciech: O funkcjach i legitymizacji władzy jako instytucji życia państwowego. 
Cywilizacja i Polityka 2006 [wydany w 2007], nr 4, s. 120-128.
5.Grzegowska Marzena: Ryszard Kapuściński. Spotkania. Gazeta Uniwersytecka 2007, nr 9 (93), 
s. 20-22
6.Jankowska Lidia: Jerzy Giedroyc i Dziupla „Kultury”. Gazeta Uniwersytecka 2007, nr 6 (90), s. 
22-24
7.Kakareko Antoni: Z prac na spuścizną Andrzeja Bukowskiego w Bibliotece Głównej 
Uniwersytetu Gdańskiego. Acta Cassubiana 2006 [druk 2007], t. 8, s. 131
8.Kakareko Antoni: Kolekcje warsztatowe dotyczące pomorsko-kaszubskiej problematyki  
regionalnej. Acta Cassubiana 2006 [druk 2007], t. 8, s. 132-163
9.Kakareko Antoni: Andrzeja Bukowskiego widzenie tożsamości pomorsko-kaszubsko-polskiej:  
trzy przyczynki źródłowe. Acta Cassubiana 2006 [druk 2007], t. 8, s.227-243
10.Kakareko Antoni: Kalendarzy dawnych czar. Gazeta Uniwersytecka 2007, nr 1 [85], s. 26
11.Kakareko Antoni: Przewodniki po Gdańsku. Gazeta Uniwersytecka 2007, nr 2 [86], s 26
12.Kakareko Antoni: Pastorius i jego dzieła. Gazeta Uniwersytecka 2007, nr 3 [87], s. 14
13.Kakareko Antoni: Bartłomiej Keckermann. Gazeta Uniwersytecka - 2007, nr 4 [88], s. 26
14.Kakareko Antoni: Z Filipem Cluverem podróże w przeszłość. Gazeta Uniwersytecka 2007, nr 5 
[89], s. 26
15.Kakareko Antoni: Świat od Ptolemeusza do Muenstera. Gazeta Uniwersytecka 2007, nr 6 [89], 
s. 22
16.Kakareko Antoni: Obserwacje Jana Heweliusza. Gazeta Uniwersytecka 2007, nr 7 [91], s. 25
17.Kakareko Antoni: Kronika poety historiografa. Gazeta Uniwersytecka 2007, nr 8 [92], s. 22
18.Kakareko Antoni: Kontynuator wybitniejszy od mistrza. Gazeta Uniwersytecka 2007, nr 9 [93], 
s. 26
19.Kakareko Antoni: Wiara-Tradycja-Rodzina: Wartości wychowawcze polskiego domu 
ziemiańskointeligenckiego na kresach północno-wschodnich w końcu XIX wieku oraz w 
pierwszych dziesięcioleciach wieku dwudziestego w świetle pamiętników i wspomnień. 
http://www.nasz- czas.lt/NCz_int/Historia.html 
20.Kakareko Antoni: Wstęp do strony (wystawy) internetowej „Pomeranica i cassubiana. 
Spuścizny Andrzeja Bukowskiego, http://cassubiana.bg.univ.gda.pl
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21.Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka / red. Emilia Jakimowicz, Adam 
Miranowicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2007

5.8 Administracja BUG
Administracją Biblioteki Głównej UG zajmuje się zespół 3-osobowy. W ramach zespo-
łu działa Samodzielna Sekcja ds. Technik Multimedialnych Obiektu Biblioteka Główna. 
Administracja Obiektów Bibliotek Specjalistycznych (2 etaty) ma siedzibę w Bibliotece 
Ekonomicznej, Kampus Sopocki.

5.9 Nagrody i odznaczenia

25 pracowników zostało wyróżnionych indywidualną Nagrodą Rektora, a czterech – 
nagrodą zespołową.

Dwie osoby otrzymały Brązowe Krzyże Zasługi.
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6. SPRAWY ADMINISTRACYJNE

6.1 Powierzchnia
Powierzchnia użytkowa BUG (w 12 obiektach) na dzień 31.12.2007 r. wynosiła 
Biblioteka Główna UG21: 9.366 m2

biblioteki specjalistyczne, magazyn składowy: 8.489 m2

RAZEM: 17.855 m2

6.2 Inwestycje  i remonty

Biblioteka  Główna  UG  otrzymała  tytuł  „Miejsce  Przyjazne  Osobom 
Niepełnosprawnym”, przyznany przez Prezydenta Mista Gdańska.

Wykonano prace remontowe w następujących placówkach:

• Biblioteka Ekonomiczna: 
o malowanie pomieszczeń,
o wymiana wykładziny,
o adaptacje pomieszczeń po pracowniach Oddziału Zbiorów Specjalnych 

na  pokoje  pracy  zbiorowej  i  Czytelnię  i  pracownię  Centrum 
Europejskiego,

o adaptacja pomieszczeń po introligatorni na magazyn książek.
• Biblioteka Humanistyczna:

o generalny remont i wyposażenie pomieszczeń.

W  ciągu  roku  przewożono  znaczne  ilości  zbiorów  i  wyposażenia  –  z  bibliotek 
specjalistycznych do BG UG.

Przeprowadzono  inwentaryzację  we  wszystkich  bibliotekach  specjalistycznych, 
Bibliotece Brytyjskiej i w magazynie składowym w Brzeźnie.

21 w 2007 r. BUG oddała pawilon przy ul. Sobieskiego (Biblioteka Chemiczna), magazyny Biblioteki Matematyczno-Fizycznej, 
część magazynów Biblioteki Humanistycznej i część pomieszczeń w budynku Biblioteki Ekonomicznej – w sumie ok. 550 m² 
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7. SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY 
UG

W ramach realizacji zapisów Statutu UG kontynuowano porządkowanie struktury 
organizacyjnej systemu biblioteczno-informacyjnego UG.

1. Utworzono i oddano do użytku Bibliotekę Humanistyczną, w której znalazły się 
księgozbiory Instytutów: Filologii Angielskiej, Germańskiej, Skandynawistyki i 
Historii. Biblioteka mieści się w wyremontowanych pomieszczeniach 
zlikwidowanej Filii 4 BUG.

2. Do BUG włączono Bibliotekę Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych 
– przez kolejne 3 lata ta placówka funkcjonować będzie bez zmian, w 
dotychczasowej lokalizacji. Po wygaśnięciu procesu dydaktycznego w 
Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych zbiory przeniesione będą do 
BG UG, a bibliotekarze zostaną zatrudnieni w innych agendach BUG.

3. Rozpoczęto proces likwidacji Biblioteki Psychologiczno-Pedagogicznej: w 
związku z decyzją o przeniesieniu Instytutu Pedagogiki do nowego budynku na 
kampusie w Oliwie, zbiory Biblioteki będą przeniesione do BG UG. 
Przenoszenie zbiorów rozpoczęto w listopadzie 2007 r., ma być zakończone w 
czerwcu 2008 r. 

4. Zmieniono organizację i zasady funkcjonowania Biblioteki Matematyczno-
Fizycznej: w związku z trudną sytuacją lokalową Wydziału Matematyki, Fizyki i 
Informatyki władze Wydziału i dyrekcja BUG zdecydowały, że w budynku 
pozostanie Czytelnia (z powiększonym księgozbiorem), a zasób przeznaczony 
do wypożyczeń na zewnątrz przeniesiony został (w czasie wakacji letnich) do 
BG UG. Czytelnia obsługiwana jest przez 2 osoby, pracuje 6 dni w tygodniu.

5. Do Biblioteki Ekonomicznej w Sopocie włączono księgozbiory:
• Katedry Makroekonomii,
• zlikwidowanego Centrum Dokumentacji Europejskiej (księgozbiór 

udostępniany jest w oddzielnej czytelni; rozpoczęto opracowanie 
przejętego zasobu). 

6. W Bibliotece Ekonomicznej stworzono 2 pokoje pracy zbiorowej i salę 
szkoleniową wyposażoną w odpowiedni sprzęt.

Poniższa  statystyka  odzwierciedla  stan  księgozbiorów  funkcjonujących  jeszcze 
samodzielnie. Są to Biblioteki Jednostek Naukowo-Dydaktycznych:

1. Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych,
2. Studium Języków Obcych,
3. Instytutu Filozofii i Socjologii,
4. Zakładu Historii Sztuki,
5. Katedry Filologii Romańskiej.
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Biblioteka Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych formalnie już podlegała 
Dyrektorowi  BUG,  ale  proces  przejmowania  księgozbioru  nie  został  jeszcze 
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 UG, opracowują swoje zbiory i 
wprowadzają dane do katalogu online Biblioteki: 

• Instytutu Filozofii i Socjologii,
• Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych, 
• Katedry Filologii Romańskiej, 
• Zakładu Historii Sztuki,
• Centrum Herdera22.

Zasoby Bibliotek Jednostek  Naukowo - Dydaktycznych 

Tabela 19

Lp. Biblioteka Książki
- woluminy

Czasopisma 
- tytuły

Zbiory audio-
wizualne

Egz. w 
katalogu 

online
1
.

Biblioteka Brytyjska 11.411 15 tytułów + 
2 online

4.405 -

2
.

Centrum Herdera 6.841 8 237 kaset wideo
675 kaset audio

71 płyt CD(audio)

1.266

3
.

Instytut Filozofii, Socjologii 
i Dziennikarstwa

8.701 34 8.243

4
.

Katedra Filologii Romańskiej 8.758 9 - 1.144

5
.

Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków 
Obcych

14.797 3.594

6
.

Studium Języków Obcych 9.343 7 463 -

7
.

Zakład Historii Sztuki ok. 7.000 ok. 300 - 1.250

                           

22 w bibliotece Centrum Herdera prace nad katalogowaniem zasobu w katalogu online wstrzymano w r. 2004
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8. PLANY

1. Stałe doskonalenie form pracy z czytelnikami.
2. Kontynuacja koniecznych przemieszczeń księgozbiorów.
3. Intensyfikacja  opracowania  zbiorów  przejmowanych  z  jednostek 

dydaktycznych.
4. Planowa i systematyczna selekcja zbiorów.
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