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

1.1 Najważniejsze wydarzenia i trendy

Rok  2008  -  mimo  zakończenia  głównej  przeprowadzki  zbiorów  nie  był  dla  BUG 
okresem łatwym i  stabilnym,  przede wszystkim z  uwagi  na konieczność  dalszego 
przemieszczania zbiorów z bibliotek specjalistycznych i uruchamianie wielu nowych 
usług dla użytkowników.

• Wybory władz UG
W  związku  z  upływem  kadencji  władz  UG  dokonano  wyboru  dyrektora  BUG  i 
zastępców dyrektora oraz wybrano – spośród pracowników BUG – członków komisji 
senackich i Rady Bibliotecznej. Dyrektorem BUG została Grażyna Jaśkowiak, starszy 
kustosz dyplomowany. Wicedyrektorami zostały: Ewa Chrzan i Ewa Nowaczyk-Potaż.

• c.d. zagospodarowania gmachu BG 
Z  uwagi  na  przeniesienie  Instytutu  Pedagogiki  do  nowego  budynku  w  kampusie 
Oliwa (grudzień 2008), uległa likwidacji Biblioteka Psychologiczno-Pedagogiczna. W 
okresie styczeń - lipiec przemieszczono jej zbiory do budynku BG. Sprawna i szybka 
praca bibliotekarzy umożliwiła praktycznie natychmiastowe ich udostępnianie. 
W  związku  z  trudna  sytuacja  lokalową   w  pomieszczeniach  BG  odbywały  się  w 
dalszym ciągu zajęcia dydaktyczne dla studentów tego wydziału.

• Pomorska Biblioteka  Cyfrowa
Biblioteka  UG  przystąpiła  do  projektu  „Pomorska  Biblioteka  Cyfrowa”,  w  ramach 
którego w latach 2009-2011 wykonanych zostanie ok. 300.000 skanów, które będą 
udostępniane  w  ramach  tworzonej  przez  wiodące  biblioteki  Pomorza  biblioteki 
cyfrowej.  Z  funduszy  projektu  dla  BUG  zakupiony  zostanie  profesjonalny  skaner 
(skany formatu A1). 

• film o Bibliotece UG
Na podstawie scenariusza przygotowanego przez Oddział  Informacji  Naukowej BG 
Video  Studio  Gdańsk  przygotowało  film,  promujący  Bibliotekę  i  jej  usługi.  Film 
umieszczono na stronie www.bg.univ.gda.pl. W grudniu 2008 roku film obejrzało 511 
osób.

• uruchomienie nowych usług dla czytelników
W styczniu 2008 r. uruchomiono system automatycznego powiadamiania czytelników 
(via  e-mail)  o  zbliżającym  się  terminie  zwrotu  książki  (przypomnienia)  i 
przetrzymanych  książkach  (monity).  Usługa  ta  była  bardzo  oczekiwana  przez 
korzystających z wypożyczeń i wpłynęła korzystnie na terminowość zwrotu książek. 
Od początku roku w BG, a od września w Bibliotece Ekonomicznej UG udostępniany 
jest bezprzewodowy dostęp do Internetu. Usługa ta od początku cieszy się ogromną 
popularnością.
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W czytelniach BG i bibliotek specjalistycznych są udostępniane powiększalniki pisma, 
umożliwiające  czytanie  tekstów  drukowanych  osobom  z  dysfunkcjami  narządu 
wzroku.

• konkurs na budynek magazynu zbiorów BUG
Rektor UG ogłosił konkurs na projekt magazynu zbiorów dla BUG, zintegrowanego z 
budynkiem BG. Wpłynęły dwie prace, konkursu nie rozstrzygnięto.

1.2 Budżet

Realizacja  statutowych  zadań  Biblioteki  możliwa  była  dzięki  kwocie  przyznanej  w 
ramach ogólnego budżetu Uczelni w wysokości 2.000.000 zł oraz kwocie 2.060.040 zł 
przeznaczonej  przez  wydziały  UG na  wydatki  związane  z  prenumeratą  czasopism 
zagranicznych i zakupem baz elektronicznych. Środki wypracowane przez Bibliotekę 
to  kwota ok.  300.000 zł  (mniejsza niż  w roku 2007 o ok.  70.000 zł).  Natomiast 
wzrosła  znacząco  wartość  nabytków,  które  pochodziły  ze  źródeł  nieodpłatnych: 
darów,  egzemplarza  obowiązkowego  i  wymiany.  Łączna  wartość  tego  wpływu to 
1.677.714 zł,  w tym: dary  – 935.261 zł,  egzemplarz  obowiązkowy – 684.981 zł, 
wymiana – 57.472 zł.

1.3 Współpraca

1.3.1 Rada Biblioteczna 
Odbyły się 4 posiedzenia Rady Bibliotecznej, na których zajęto się m.in.:

• dyskusją nt. budowy magazynu zbiorów bibliotecznych (rozbudowa BG)
• limitami na zakup książek zagranicznych
• wyborem kandydatów na stanowisko dyrektora BUG i wicedyrektorów BUG
• ukonstytuowaniem się Rady Bibliotecznej na kadencję 2008-2012
• ustaleniem planu pracy Rady Bibliotecznej w 2009 r.

Na posiedzeniu w dn. 3 czerwca 2008 r. członkowie Rady Bibliotecznej podziękowali 
U. Sawickiej, odchodzącemu na emeryturę długoletniemu dyrektorowi BG, za niezwy-
kłe zaangażowanie w sprawy Biblioteki, uwieńczone wybudowaniem i oddaniem do 
użytku budynku Biblioteki Głównej, na który społeczność UG czekała wiele lat.
Na posiedzeniu Rady Bibliotecznej w dn. 24 listopada 2008 r. dokonano wyboru Prze-
wodniczącego rady na kadencję 2008-2012 – został nim po raz kolejny prof. Jerzy 
Błażejowski. Sekretarzem została mgr  Agnieszka Fiebig (BUG).

1.3.2 Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS

Ewa  Chrzan,  przewodnicząca  Zespołu  Koordynacyjnego  Porozumienia  [...] 
zorganizowała  –  we  współpracy  z  Biblioteką  Uniwersytetu  Warszawskiego  –  2. 
Spotkanie  Polskiej  Grupy  Użytkowników  VTLS  Virtua  (Warszawa,  Biblioteka  UW, 
16-17 czerwca 2008 r.). Wzięło w nim udział 70 bibliotekarzy i informatyków, a ze 
strony VTLS Inc. obecne były 3 osoby, w tym wice-prezydent Jack Bazuzi.
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Efektem było  przedstawienie  firmie  listy  istotnych  postulatów  –  do  wdrożenia  w 
kolejnych wersjach oprogramowania.  
Informatyk z BUG stworzył nową stronę Porozumienia [...]: http://zk.bg.univ.gda.pl/.

Na Spotkaniu Europejskich Użytkowników VTLS Virtua, (Bratysława, wrzesień 2008 
r.),  w którym z BUG uczestniczyły 2 osoby,  zdecydowano, by kolejna konferencja 
zorganizowana została przez Bibliotekę UG w Gdańsku (wrzesień 2009 r.). Władze 
UG wyraziły zgodę na przygotowanie tego wydarzenia.

1.3.3 Współpraca w Trójmieście i województwie pomorskim

W  2008  r.  intensywnie  pracowano  nad  przygotowaniem  wniosku  do  Urzędu 
Marszałkowskiego  Województwa  Pomorskiego  na  dofinansowanie  projektu 
„Pomorska Biblioteka Cyfrowa”. Projekt realizowany będzie w latach 2009-2011. W 
projekcie  bierze  udział  11  bibliotek  z  terenu  województwa  pomorskiego.  Liderem 
projektu  jest  Politechnika  Gdańska,  Uniwersytet  Gdański  jest  jednym z  głównych 
beneficjentów: dla BUG zostanie zakupiony profesjonalny skaner, a efektem pracy 
ma być przygotowanie – w czasie trwania projektu – ok. 300.000 skanów. W grudniu 
2008 r. Urząd Marszałkowski zatwierdził projekt do finansowania i realizacji.

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 opracowywanie 
retrospektywne zbiorów.
Wśród  69  bibliotek  współtworzących  NUKAT  BUG  zajmuje  czwarte  miejsce  pod 
względem ilości wprowadzonych rekordów bibliograficznych książek i drugie – pod 
względem ilości wprowadzonych rekordów bibliograficznych wydawnictw ciągłych.
W 2008  r.  BUG  czynnie  współpracowała  z  Centrum NUKAT  w  zakresie  projektu 
stosowania  tematu  formalnego  w  języku  haseł  przedmiotowych  dla  tekstów 
literackich.

1.3.5 Inne 

W 2008 r. Biblioteka Główna UG kontynuowała współpracę z następującymi 
jednostkami:

• bibliotekami tworzącymi bazę SYMPO (informacje o materiałach konferencyjnych, 
przedkonferencyjnych  i  pokonferencyjnych)  –  przekazano 253 nowe opisy,  91 
opisów zmodyfikowano,

• Polskim Centrum Gromadzenia  Danych do Bibliograficznej  Bazy  ASFA (Aquatic  
Sciences and Fisheries Abstracts) – do bazy wprowadzono 36 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. 2008 odbyły się 3 spotkania. 
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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. 200 osób w 
stosunku do 2007 r., wynosiła 35.478 osób.

Wypożyczalnia  międzybiblioteczna  sprowadziła   1.111  wol.  (w  tym  110  z 
zagranicy)  i  wysłała  do  innych  bibliotek  1.229  wol.  Współpracowano  z  372 
bibliotekami (w tym z 62 zagranicznymi).

2.2 Działalność informacyjna

2.2.1 Usługi informacyjne
We wszystkich placówkach BUG:
• udzielono 221.112 informacji, w tym:

⇒ 104.351 informacji katalogowych,
⇒ 15.278 informacji bibliograficznych,
⇒ 101.483 informacji rzeczowych,

• zrealizowano 1.413 kwerend???.

Dalszy -  znaczny w stosunku do lat ubiegłych - wzrost ilości udzielonych informacji 
wynika  z  bezpośredniego  dostępu  do  bibliotekarzy  dziedzinowych  w  BG  i 
pracowników informacji w punktach informacyjnych w BG 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 2008 r. odnotowano:
• ponad 800.00 (w tym spoza terminali Linux’owych: 565.931) wejść na stronę 

http://katalog.bg.ug.gda.pl/
• ponad 11.000.000 odsłon1 ze strony http://katalog.bg.ug.gda.pl/
• 2.065.849 wejść na stronę http://www.bg.ug.gda.pl/
• 100.135 wejść na stronę http://szkolenia.bg.ug.gda.pl/

1 wyszukiwań po wejściu na stronę katalogu online
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• 20.947 wejść na stronę http://wystawy.bg.ug.gda.pl/

• we wszystkich lokalizacjach BUG czytelnicy mają dostęp do 150 komputerów z 
dostępem do Internetu. W 2008 r. uruchomiono bezprzewodowy dostęp (WiFi) do 
Internetu w BG i w Bibliotece Ekonomicznej w Sopocie2.

• przygotowano kolejne wydanie informatorów o BUG: 
⇒ Katalogi (11.000 egzemplarzy)
⇒ Plan sytuacyjny Biblioteki Głównej UG – wersja polska i angielska 

(4.000 egzemplarzy),
⇒ Czytelnie i Wypożyczalnie BUG (11.000 egzemplarzy),

2.2.2 Szkolenia

Zorganizowanymi  szkoleniami  (przysposobienie  biblioteczne)  zostali  objęci 
studenci  I  roku  wszystkich  wydziałów   –  przeszkolono  ogółem  9.218  osób.  W 
Bibliotece  Głównej  i  bibliotekach  specjalistycznych  kontynuowano  różnorodne 
szkolenia  i  zajęcia  z przysposobienia  informacyjno-bibliograficznego dla  studentów 
wyższych lat  (341 osób).  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, Bibliotece Ekonomicznej, jak i na 
wydziałach  UG.  Ogółem przeszkolono  207  osób,  (23  pracowników  naukowych,  6 
doktorantów oraz 178 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. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się wciąż  wycieczki po Bibliotece Głównej: 
budynek odwiedziły 42 grupy zorganizowane (909 osób). W pozostałych placówkach 
gościły 4 grupy (60 osób).  

2.2.3 Wystawy i prezentacje

Ogółem w BUG zorganizowano 17 wystaw tematycznych.

Wystawy zorganizowane przez OIN w BG: 

• Białoruś – Polska – 15 lat bliżej
• Janion przestępna

2 od września 2008 r.

8

http://wystawy.bg.ug.gda.pl/


• Stanisław Dąbrowski
• Biblioteka marzeń
• Żuławy – czas powrotów
• Polska zrodzona z upadku najpotężniejszych
• wystawa zdjęć Koła Geografów UG
• Tybet – kraj na dachu świata (Studenckie Koło Naukowe UG ‘Mozaika’)
• „Lwy gdańskie” (pokonkursowa wystawa ekslibrisu).

Wystawy zorganizowane przez biblioteki specjalistyczne:

Biblioteka Matematyczno-Fizyczna:
• Wielkie zapomniane
• Henryk Jabłoński

Biblioteka Prawna
• Ewa Łętowska – Profesor Prawa, Polski Ombudsman, Kobieta Sukcesu
• Prawo ochrony środowiska
• Prawo autorskie w bibliotekach

Biblioteka Ekonomiczna
• Biblioteka depozytowa IMF
• Publikacje zagraniczne pracowników Wydziału Ekonomicznego i Wydziału 

Zarządzania
• Paul Krugman – Nagroda Nobla z dziedziny ekonomii

 
W ramach VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki przygotowano następujące imprezy:

• „Nowoczesna biblioteka” -  zwiedzanie  Biblioteki  Głównej  UG (14 grup:  250 
osób)

• „Introligatornia  – uzdrowisko dla  książek” -  pokaz + konkurs (4 grupy: 45 
osób)

• „Biblioteka XXI wieku” - konkurs plastyczny (30 osób)
• „Skarby Biblioteki” – pokaz.

W „Gazecie 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

Do Biblioteki wpłynęło 27.678 wol. druków zwartych: 8.292 pochodziło z zakupu i 
stanowiło ok. 30 % ogólnego wpływu książek. 

Pozostałe  woluminy,  podobnie  jak  w  latach  poprzednich,  to  egzemplarz 
obowiązkowy (15.014 wol.) oraz dary (2.986 wol.) i książki pochodzące z wymiany i 
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innych źródeł (1.336 wol.).  Do księgozbioru wprowadzono 19.713 nowych tytułów 
(26.924 wol.) – ponad 4.000 więcej niż w 2007 r.

Zakup książki krajowej był na podobnym poziomie, jak w 2007 r., i stanowił ponad 
26% ogólnego wpływu druków zwartych.

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 (1.052 wol.). W 2008 roku Rada Biblioteczna określiła limity dewizowe dla 
wydziałów UG na zakup literatury zagranicznej w wysokości 250.000,- zł (jak w 2007 
r.). W trakcie realizacji zamówień kwota uległa zwiększeniu o 3.216,- zł.

Średnia cena książki zagranicznej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła ok. 240,- 
zł.

Opłacono dostęp do 6.997 e-książek. Są to następujące kolekcje:
• Thomson/Gale:     30 pozycji
• EBRARY - Language, Literature,and Linguistics: 4.378 pozycji
• EBRARY – Life Science: 2.589 pozycji

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.  54% ogólnego wpływu książek.  Do księgozbioru 
włączono ok. 56% ogólnego wpływu egzemplarza obowiązkowego. 

Średnia  cena  książki  włączonej  do  zbiorów  Biblioteki  z  egzemplarza 
obowiązkowego wyniosła 32,- zł.

Dary stanowiły prawie 11 %  ogólnego wpływu druków zwartych. Wśród darów 
zagranicznych, które wpłynęły do biblioteki na szczególną uwagę zasługują przede 
wszystkim książki przekazane przez:

1. ABE Marketing, Warszawa   70 wol. 8.918,00 zł
2. Programm der Fritz Thyssen Foundation, Berlin     21 wol. 8.449,00 zł
3. Niemiecka inicjatywa „Ludzie i książki” 11 wol. 1.950,00 zł
4. Internatinal Publishing Service, Warszawa 9 wol. 2.005,00 zł

Wśród darów krajowych najbardziej znaczące to przekazane przez:

1. Państwo Monikę i Janusza Palikotów        149 wol. 4.114,61 zł
2. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 12 wol.      997,90 zł
3. Wydawnictwo słowo/ obraz terytoria 11 wol. 503,00 zł
4. Wydawnictwa Bernardinum 12 wol. 461,50 zł

`
2.3.1.2 Druki ciągłe

W r. 2008 Biblioteka na bieżąco gromadziła 6.031 tytułów czasopism. 
Dostawcami czasopism zagranicznych były wyłonione w drodze przetargu  w r. 2007 
firmy ABE Marketing i EBSCO-IPS.       
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Przeprowadzono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę czasopism polskich w latach 
2009-2012. Dostawcami będą firmy: Ruch S.A. O/Gdański i Garmond Press.

BUG oferowała dostęp do następujących baz danych:

• AIP/APS,
• American Chemical Society,
• BREPOLiS,
• EIFL EBSCO,
• EMERALD,
• INSPEC (baza bibliograficzna),
• IPSA,
• ISSN,
• JSTOR,
• Legal Collection,
• Nature,
• PsychInfo,
• PsychArticle,
• RCS,
• Science Direct (czasopisma wydawnictwa Elsevier),
• Science,
• Socindex,
• SpringerLink (czasopisma wydawnictwa Springer Verlag),
• Westlaw International.

Czytelnicy mogli też korzystać z czasopism dostępnych bezpośrednio u wydawców - 
łącznie użytkownicy czasopism elektronicznych mieli dostęp do ok. 31.100  tytułów. 

Łączna wartość baz oferowanych czytelnikom w 2008 r. wynosiła  1.003.991,31 zł.

2.3.1.3 Zbiory specjalne

W  2008  r.  zgromadzono  4.486  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 77 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,  oraz  14 
wyjatkowo cennych map, atlasów i grafik (z XVI – XIX w.)
Zakupiono m.in. następujące starodruki : 

 BLOMBERG  Karol  Jan,  ”Description  de  la  Livonie,  avec  une  relation  ...”,  Utrecht  1705. 
(Dzieło  dedykowane  przez  wydawcę  J.  Rosenbergowi  i  K.  L.  Wahlowi  z  Gdańska, 
opisuje dzieje Inflant i Kurlandii oraz zawiera dużo informacji o dziejach Polski), 

3 jednostki ewidencyjne: mapy, wolumeny, plansze, teki, dokumenty, utwory, płyty CD, kasety audio, kasety video, płyty DVD, 
płyty CD-ROM
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 [GDAŃSK].„Accurate  Nachricht  von  der  Russisch  und  Saechsischen  Belager-  und 
Bombardirung  der  Stadt  Dantzig…”.Coeln  1735;  acc.:„Anhang  zu  den  accuraten  und 
aufrichtigen Nachricht von... der Stadt Danzig.”  (Dzieło poświęcone relacjom, dokumentom i 
oświadczeniom magistratu Gdańska, związanym z jego oblężeniem przez wojska rosyjskie z 
powodu schronienia się w nim króla Stanisława Leszczyńskiego między lutym a lipcem 1734 
r.), 

 GWAGNIN  Aleksander,  „Kronika  Sarmacyi  Europskiey  ...”.  Warszawa  1768.  (Dzieło  jest 
kronikarskim zapisem dziejów Polski doprowadzonym do początków  panowania Zygmunta III 
Wazy. Zakupiony egzemplarz stanowi uzupełnienie posiadanej  kolekcji),

 MENCKE Johann Burchard, “Sigismundi Augusti, Poloniarum regis, epistolae,         legationes 
et  responsa...“,  Lipsiae  1703.  (Zbiór  kilkuset  historycznych  dokumentów  źródłowych: 
instrukcje poselskie , listy i mowy królewskie. Bogate źródło historyczne wiedzy o Polsce XVI 
w.),

 KALLIMACH Filip, “Historia de rege Vladislao, seu clade Varnensi”.               Augusta 
Vindelicorum  1519  r.  (Wydanie  pierwsze  pracy  historycznej  napisanej  dla  chwały  domu 
Jagiellonów.),

 LA HARPE Jean Francois  „Lycee ou Cours De Litterature Ancienne et   Moderne.        Paris 
[1798-1804].  T.  1  –  16  (Głośny  i  bardzo  poczytny  (do  dzisiejszych  czasów)  akademicki 
podręcznik historii literatury powszechnej, autorstwa wybitnego pisarza, krytytyka literackiego, 
członka   Akademii Francuskiej.),

 WASSENBERG Everhard, „ Gestorum Gloriosissimi ac Invictissimi Vladislai IV.        Poloniae et 
Sveciae Regis, Pars Prima [et Secunda] regem...”. Gedani 1641. (Autor opisuje szczegółowo 
życie  i  czyny  króla  Władysława  IV.),   Thiers  A.,  „Atlas  de  l’histoire  du  Consulat  et  de 
l’Empire...”.  Paris  1859.  (Atlas  stanowi  uzupełnienie  wielotomowego  dzieła:„Historya 
Konsulatu i Cesarstwa”,  znajdującego się w naszych zbiorach bibliotecznych.),   

 Zespół  127  niemieckich  map  topograficznych  w  skali  1  :  25000.  Mapy  ukazują  obszar 
Pomorza w latach 30- tych i 40- tych XX wieku,

 „ATLAS géographique et iconographique du cours complet d'écriture sainte, gravé  par vingt 
artistes ...,  sous la direction de Théophile Blanchard et...“.  Paris 1862 (Bogato ilustrowany 
miedziorytami  atlas  do  dziejów  starożytnego  Izraela  stanowi  interesujący  materiał 
ikonograficzny.)

               

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

Poza opracowywaniem bieżących nabytków intensywnie kontynuowano prace 
nad  konwersją  do  katalogu  online  zbiorów  retrospektywnych  –  głównie  prac 
doktorskich i księgozbioru byłej Biblioteki Psychologiczno-Pedagogicznej4. 

Możliwe to było dzięki temu, że ok. 73 % opisów katalogowych dla nowych 
książek kopiowanych było z bazy NUKAT. 

Jako stałe 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.  Kontynuowano  opracowywanie 
czasopism monograficznych. Opracowano cenny dar prof. N. Sekundy: 77 tytułów 
4 zlikwidowana z dn. 01/07/2008, księgozbiór przejęty do BG
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(4.010 wol.)  czasopism z zakresu archeologii,  historii  starożytnej,  sztuki,  filozofii  i 
literatury.

2.3.2.3 Zbiory specjalne

Zbiory  katalogowano  głównie  w  systemie  tradycyjnym.  W  trakcie  roku 
prowadzone  były  intensywne  szkolenia  dla  pracowników  Oddziału,  dotyczące 
katalogowania  starych  druków,  dokumentów  audiowizualnych  i  kartograficznych. 
Utworzono i skopiowano z NUKAT 705 opisów bibliograficznych (dla druków XIX. i 
XX-wiecznych). 

Od II kwartału zbiory kartograficzne są katalogowane wyłącznie w systemie 
Virtua.

2.3.4 Gospodarka zasobami bibliotecznymi

Kontynuowano selekcję zbiorów oraz prace nad dokumentacją całości zasobu 
egzemplarza  obowiązkowego.  Odpisano  ze  stanu  majątkowego  Biblioteki  11.871 
wol. druków zwartych oraz 1.491 wol. druków ciągłych. 

Przygotowano  ofertę  dubletów  w  ramach  wymiany  międzybibliotecznej, 
oferując innym bibliotekom 1.165 tytułów druków zwartych i 436 – druków ciągłych.

Druki  wysokospecjalistyczne,  pochodzące  z  egzemplarza  obowiązkowego,  a 
pozostające  poza  profilem  gromadzenia  naszej  Biblioteki:  2.398  wol.  druków 
zwartych i 2.096 wol. czasopism przekazano – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Kultury – innym bibliotekom naukowym w Trójmieście. 

Przeprowadzono  inwentaryzację  druków zwartych  w  Bibliotece  Biologicznej  UG 
(40.812 pozycji inwentarzowych).

W ramach konserwacji zbiorów Introligatornia BUG oprawiła 12.774 wol. 

Na makulaturę przekazano 10.000 kg druków zbędnych. 
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3.BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE
W strukturze BUG działało  7 bibliotek specjalistycznych:

1. Biblioteka Biologiczna UG (z Czytelnią Oceanograficzną)
2. Biblioteka Chemiczna UG
3. Biblioteka Ekonomiczna UG
4. Biblioteka Humanistyczna UG
5. Biblioteka Matematyczno-Fizyczna UG - Czytelnia5

6. Biblioteka Prawna UG
7. Biblioteka Psychologiczno-Pedagogiczna UG6.

Biblioteki specjalistyczne usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie wydziałów UG. 
Z  uwagi  na  rozproszenie  terytorialne  UG  i  znaczna  odległość  części  budynków 
dydaktycznych od BG, są one bardzo ważnymi placówkami, dzięki którym studenci i 
pracownicy naukowi mają łatwy dostęp do specjalistycznych książek i czasopism. 
Biblioteki specjalistyczne są w większości bibliotekami tradycyjnymi – z zamkniętymi 
magazynami,  które  realizują  zamówienia  na  podstawie  rewersów  online.  W 
czytelniach  znajduje  się  podstawowy  księgozbiór,  dobrany  we  współpracy  z 
nauczycielami  akademickimi.  Wszędzie  są  komputery  z  dostępem  do  Internetu, 
służące  czytelnikom  przede  wszystkim  do  korzystania  z  baz  danych  i  czasopism 
elektronicznych. W Bibliotece Ekonomicznej UG uruchomiono bezprzewodowy dostęp 
do Internetu (WiFi).

W miarę rozbudowy kampusu Oliwa i oddawania do użytku kolejnych obiektów dla 
wydziałów,  biblioteki  specjalistyczne  ulegają  likwidacji,  a  ich  księgozbiory 
przenoszone  są  do  BG.  W  2008  r.  zlikwidowano  Bibliotekę  Psychologiczno-
Pedagogiczną.

W 2008 r.  biblioteki  specjalistyczne  odwiedziło  256.922  czytelników,  którym – w 
czytelniach  i  w  wypożyczalniach  –  udostępniono  639.398  woluminów  książek, 
czasopism i zbiorów specjalnych.

5 placówka podległa kierownikowi Oddziału Udostępniania BG
6 zlikwidowana 30 czerwca 2008 r. w związku z przeniesieniem siedziby Wydziału Nauk Społecznych do kampusu Oliwa
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4.KOMPUTERYZACJA

Prace na rzecz Biblioteki wykonywane były przez 2 informatyków zatrudnionych w 
BUG oraz pięcioosobowy (4 ½ etatu) zespół informatyków - pracowników Ośrodka 
Informatycznego UG. 

4.1 Biblioteczne bazy danych

• stała analiza  zawartości bazy i bufora
• wprowadzanie do bazy poprawek rekordów bibliograficznych i khw, 

przejmowanie z NUKATu nowych rekordów bibliograficznych i khw
• usuwanie pojawiających się na bieżąco nieprawidłowości w działaniu 

oprogramowania VTLS
• administrowanie bazą danych
• administrowanie usługami na serwerach HP oraz DELL udostępniającymi 

Katalog BUG
• import danych studentów I roku (utworzono 9.617 kont bibliotecznych)
• rozpoczęcie testowania modułu gromadzenia
• sporządzanie kopii bezpieczeństwa oraz stała kontrola integralności danych.

4.2 Oprogramowanie
• utworzenie bazy testowej VTLS Virtua
• modyfikowanie i pisanie nowych skryptów dla systemu Virtua
• rozszerzenie zestawu procedur dla obsługi bazy bibliotecznej
• przygotowania do migracji oprogramowania ORACLE do wyższej wersji

4.3 Sprzęt
• zainstalowanie,  uruchomienie  i  udostępnienie  użytkownikom  BUG  sieci 

bezprzewodowej (WiFi),
• dokonywanie  bieżących  napraw  sprzętu  i  instalowanie  niezbędnego 

oprogramowania,
• nadzorowanie wymiany systemu chłodzenia „serwerowni”
• przygotowanie sprzętu oraz dokumentacji do inwentaryzacji.

3.4 Współpraca z działami merytorycznymi BUG i 
Ośrodkiem Informatycznym UG

• generowanie statystyk i raportów z bazy wg życzeń bibliotekarzy,
• wydruk inwentarza,
• weryfikowanie i zarządzanie uprawnieniami bibliotekarzy pracujących w systemie 

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

• współudział  w  tworzeniu  koncepcji  współpracy  i  wymiany  danych  pomiędzy 
różnymi e-usługami na UG.

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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5. 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. 

5.1 Udostępnianie
Tabela 1

2008 2007 2006
OBSŁUGA CZYTELNIKÓW

stan bazy czytelników7 35.478 35.271 33.708
udostępniono:
    

1.210.291 wol. 1.090.245 wol. 1.186.542 wol.

ODWIEDZINY 548.235 osób8 504.335 osób 493.631 osób
WYPOŻYCZENIA 
MIĘDZYBIBLIOTECZNE
z innych bibliotek 1.111 wol. 1.204 wol. 1.232 wol.
do innych bibliotek 1.229 wol. 1.257 wol. 1.711 wol.

SZKOLENIA
dla studentów I roku 9.218 osób 8.128 osób 6.330 osób
dla studentów III/IV roku 341 osób 452 osoby 373 osoby
dla użytkowników czasopism i 
baz danych online

207 osób
(w tym 178 

studentów) 

370 osób
(w tym 319 
studentów)

326 osób
(w tym 269 studentów)

5.2 Wyszukiwania w najpopularniejszych bazach online
Tabela 2

Nazwa bazy Ilość logowań9 Ilość poszukiwań10 Ilość wyszukanych 
artykułów

2008 r. 2007 r. 2008 r. 2007 r. 2008 r. 2007 r.
EIFL EBSCO 7.584 8.700 51.499 73.852 18.570 24.125
Bazy Instytutu 
Filozofii i 
Socjologii

448 379 4.445 3.174 1.853 1.626

PsychInfo i 
PsychArticles

4.052 3.894 68.650 50.816 11.461 8.846

Science Direct - - - - 38.560 48.831

Do 31  grudnia  2008  r.  założono  888  kont  dla  usługi  VPN11.  Logowania  via  VPN są  wliczone  do 
powyższej statystyki.

7 

 

 stan na 31 grudnia danego roku
8 256.922 osoby w bibliotekach specjalistycznych, 231.313 osób w BG (odczyt z bramki, łącznie z uczestnikami konferencji, 
zajęć dydaktycznych, posiedzeń Senatu UG, itp.)
9 nie wszyscy dostawcy podają dane
10 nie wszyscy dostawcy podają dane
11 umożliwia korzystanie z baz prenumerowanych przez BUG z dowolnej lokalizacji
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5.3 Zbiory

5.3.1 Gromadzenie
(stan na dzień 31.12.2008 r.)

Tabela 3
Wyszczególnienie stan inwentarzowy

Książki 882.200
Czasopisma               295.443
Zbiory Specjalne               156.568
Razem 1.334.211 wol./jedn.

W ciągu 2008 roku zgromadzono:

Tabela 4
Wyszczególnienie Wpływy Ubytki

Książki                  27.678 14.004
Czasopisma 10.111 1491
Zbiory Specjalne 4.486 -
Razem 42.275 15.495
Bilans 26.780 wol./jedn.

   
ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW ZWARTYCH

Tabela 5

Rodzaj 
wpływu

Druki zwarte
Liczba 

tytułów
Liczba
wol.

Uwagi
(wol.)

Wartość
zgromadzonych

druków zwartych (zł) 
Zakup    4.233 8.292 krajowe: 7.240

zagraniczne: 1.052
563.731,86 

Egz. 
obowiązkowy

13.227 15.014 - 483.586,18 

Dary 1.372 2.986 krajowe: 1.934
zagraniczne: 1.052

123.388,19 

Wymiana   774   895 krajowe: 284
zagraniczne: 581

35.649,17 

Inne      107 471 krajowe: 413
zagraniczne: 58

23.237,38

Materiałówka 50 - 2.889,20
e-książki 6.997 - - ??? 
Razem12 27.678 -

                                            

12 bez materiałówki
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ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH

Tabela 6
Wyszczególnienie Ilość tytułów Wartość (zł)
Prenumerata drukowana polska 525 52.706,75
Prenumerata drukowana 
zagraniczna

637 1.613.731,23

Dary 267 810.523
Wymiana 192 21.823
Egz. obowiązkowy 4.410 137.491
Razem 6.031 2.636.274,98

ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZBIORÓW SPECJALNYCH 

Tabela 7
Wyszczególnienie Jednostki 

ewidencyjne
Wartość (zł)

Zakup              908           152.740,93
Dary 331 1.350
Egzemplarz obowiązkowy 3.238 21.162,90
Inne 9 429,98
Razem           4.486 175.683,81

KOMPUTEROWE BAZY DANYCH

Tabela 8
Bieżący dostęp czasopism w wersji elektronicznej

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

31.100 1.030. 392,61 zł

4.3.2 Opracowanie zbiorów

Tabela 9
Rekordy 

bibliograficzne
Rekordy 

egzemplarza
Rekordy zasobu Opracowanie 

przedmiotowe
(tytuły)

Rekordy KHW Zbiory specjalne
(opracowanie 
tradycyjne)

książki czasopisma

25.203 4311 32.270 1.292

książki czasopisma

6.903 252 3.752 1.570 jedn.
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5.4 Inne dane

STAN  KATALOGU  ONLINE13

(31.12.2008 r.)

Tabela 10
Rodzaj 
rekordu

Ilość

bibliograficzne 302.71414

khw15 430.711
egzemplarza 567.731
zasobu 14.606

Katalog online wykazuje:
• 65 % książek (egzemplarze) 
• 86 % czasopism (tytuły)

ze zbiorów Biblioteki UG.

UDOSTĘPNIANIE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ I FILIACH 
W ROKU 2008

- informacje szczegółowe

Tabela 11

SALE
ILOŚĆ 
MIEJSC

UDOSTĘPNIONO NA 
ZEWNĄTRZ16 (wol.)

UDOSTĘPNIONO NA 
MIEJSCU17

(wol.)
Biblioteka Główna – 
Oddział Udostępniania i Oddział 
Inf. Naukowej

7
    

500 135.112 433.978

Oddział Zb. Specjalnych w BG 2 33 - 5.587
Biblioteka Biologiczna   2 68 10.937 33.225
Biblioteka Chemiczna   1       20 22.189 18.980
Biblioteka Ekonom. 5 218 59.184 259.874
Biblioteka Humanist. 1 62 12.521 31.707
Biblioteka Mat.-Fiz. 1 30 142 13.119
Biblioteka Prawna 3 101 18.260 125.634
Biblioteka Psych.-Ped. 18 2 68 2.787 27.055

Ogółem
24 1.100 261.132 949.159

13 obejmuje także dane dotyczące bibliotek: Centrum Herdera, Instytutu Filozofii i Socjologii i pozostałych bibliotek 
instytutowych
14 w tym: 12.432 – dla wydawnictw ciągłych
15 hasła opisów katalogowych
16 w poszczególnych bibliotekach specjalistycznych są różne okresy wypożyczania książek, co ma wpływ na prezentowane dane
17 książki z czytelni, magazynów, czasopisma i zbiory specjalne
18 zlikwidowana z dn. 31/07/2008 r.; z  powodu przeprowadzki zbiorów księgozbiór był okresowo niedostępny; funkcjonuje tylko 
Czytelnia Psychologiczna UG
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Razem udostępniono 1.210.291 wol. 

W r. 2008:
 wydano 15,89 zł na zakup książek dla jednego użytkownika19 biblioteki,
 przypadało 0,78 nowej książki20 dla jednego użytkownika biblioteki,
 średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła:

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

19 wszyscy pracownicy i studenci UG
20 łącznie z eo, wymianą i darami
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6. PRACOWNICY BIBLIOTEKI

6.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece

Pracownicy działalności podstawowej: 180,5 etatów
    w tym:
               bibliotekarzy dyplomowanych        4 etaty
               bibliotekarzy  i pracowników bibliotecznych     176,5 etatów  

Pracownicy administracyjni:                      4,5 etatów
Informatycy:   2 etaty
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 6 etatów

6.2. Struktura wykształcenia

Tabela 15
WYKSZTAŁCENIE ILOŚĆ ETATÓW

wyższe 138
licencjat 1
policealne 13
średnie 22
zasadnicze zawodowe 3
podstawowe 1

6.3. Fluktuacja pracowników
    W ciągu roku:
                            przybyło21   14 osób

odeszło                                                19 osób
2 osoby przebywały na urlopie bezpłatnym, 6 – na wychowawczym.

6.4. Absencja      
    Ogółem dni absencji było: 7.091
    w tym:
               urlopy wychowawcze 2.148
               zwolnienia lekarskie i inne urlopy22        4.943

6.5 Konferencje. Dokształcanie

Studia magisterskie ukończyło 5 osób.

21 zatrudnieni na czas określony: 13 osób (w tym: 5 – na zastępstwo), na czas nieokreślony: 1 
22 bez urlopów wypoczynkowych
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Studia podyplomowe ukończyły 2 osoby. 
Praktyki specjalistyczne odbyło 5 pracowników Biblioteki UG.
W  szkoleniach  wewnętrznych  przeprowadzonych  w  Bibliotece  UG  uczestniczyło 
łącznie 11 osób, 13 osób uczestniczyło w konferencjach (w tym 2 – w zagranicznej). 
W warsztatach tematycznych uczestniczyły 4 osoby.

6.6 Publikacje, referaty
6.6.1 Publikacje

1. Chrzan Ewa: Komputeryzacja bibliotek naukowych w Polsce: ewolucja świadomości. 
Elektroniczny wizerunek biblioteki pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk 2008, s. 183-192.

2. Styl, metody i wartości wychowawcze polskiego domu ziemiańsko-inteligenckiego na kresach 
Północno-Wschodnich w końcu XIX w. oraz w pierwszych dziesięcioleciach XX w. w świetle 
pamiętników i wspomnień / Antoni Kakareko. W: Dom – spotkanie przestrzeni prywatnej i 
publicznej na tle przemian cywilizacyjnych XIX i XX w. // Zbiór studiów / pod red. Zbigniewa 
Opackiego i Dagmary Płaza Opackiej. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
2008. - s. 50-61.

3. Wskazówki  nie  tylko  dla  polityków:  Andrzeja  Maksymiliana  Fredry  wizerunek  umysłów  i 
charakterów / Antoni Kakareko // Skałka” - 2008, nr 185-186, lipiec-sierpień , s. 10-11 

4. Prusy stare i nowe/ Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka - 2008, nr 1(94), styczeń, s. 22
5. Pierwsza kronika krzyżacka / Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka - 2008 nr 2 (95), luty , 

s. 26
6. Wielkie dzieła dziadka i wnuka/ Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka – 2008, nr 3 (96), 

marzec, s. 20
7. Bastion katolicyzmu i polskości / Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka - 2008, nr 4 (97), 

kwiecień , s. 26
8. Weselne druki Marcina Rhode/ Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka – 2008, nr 5 (98), 

maj, s. 26
9. Foersteriana Biblioteki Uniwersyteckiej/ Antoni Kakareko// Gazeta Uniwersytecka – 2008, nr 8 

(101), listopad , s. 27
10.Profesor Wapiński z morzem w tle/ Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka - 2008, nr 8 

(101, listopad , s. 11, 23 

6.6.2 Referaty

1. „Stefan Banach i jego niezwykłe życie” - Emilia Jakimowicz. Referat wygłoszony podczas XXII 
Konferencji Naukowej PTM z Historii Matematyki. Iwonicz Zdrój 26-30.05.2008

6.7 Nagrody i odznaczenia

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

Dwie osoby zostały odznaczone Medalem Srebrnym za Długoletnią  Służbę.  Jeden 
pracownik otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.
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7. SPRAWY ADMINISTRACYJNE

7.1 Powierzchnia
Powierzchnia użytkowa BUG (w 11 obiektach) na dzień 31.12.2008 r. wynosiła 
Biblioteka Główna UG: 9.366 m2

biblioteki specjalistyczne23, magazyn składowy: 8.120m2

RAZEM: 17.486 m2

7.2 Inwestycje  i remonty

W  Bibliotece  Ekonomicznej  UG  wyremontowano   pomieszczenia  opuszczonych 
przez oddziały, przeniesione do nowej biblioteki w Oliwie. Do najważniejszych prac 
należy zaliczyć:

• malowanie pomieszczeń,
• wymianę wykładziny podłogowej, 
• adaptację pomieszczeń i przystosowanie ich do nowych funkcji: czytelni i 

pracowni Centrum Dokumentacji Europejskiego, pokojów pracy zbiorowej 
dla studentów,  biura Kierownika Biblioteki Ekonomicznej.

W Bibliotece  Matematyczno-Fizycznej  przestawiono księgozbiór,  przystosowując 
umiejscowienie regałów do obowiązujących norm.

W Bibliotece Biologicznej w Gdańsku zlikwidowano 3 pomieszczenia magazynowe 
(63 m²), które przekazano na potrzeby Wydziału Biologii.

23 w 2008 r. zlikwidowano Bibliotekę Psychologiczno-Pedagogiczną przy ul. Krzywoustego 
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8. SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY 
UG

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

1. Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych,
2. Studium Języków Obcych,
3. Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa,
4. Zakładu Historii Sztuki,
5. Katedry Filologii Romańskiej.

Biblioteka  Kolegium  Kształcenia  Nauczycieli  Języków  Obcych  formalnie  podlega 
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 Herdera24.

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

Tabela 19

Lp. Biblioteka Książki
- woluminy

Czasopisma 
- tytuły

Zbiory audio-
wizualne

Egz. w 
katalogu 

online
1
.

Biblioteka Brytyjska 10.741 15 tytułów + 
2 online

4.700 -

2
.

Centrum Herdera 7.327 8 237 kaset wideo
678 kaset audio

71 płyt CD(audio)

1.266

3
.

Instytut Filozofii, Socjologii 
i Dziennikarstwa

9.098 95 
(w tym 21 – 

prenumerata, 
74 – dary)

- 8.650

4
.

Katedra Filologii Romańskiej brak danych; 
w r. 2008 

dopisano 402 
egzemplarze

9 - 1.300

5
.

Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków 
Obcych

14.853 - - 4.868

6
.

Studium Języków Obcych 8.571 5 540 -

7
.

Zakład Historii Sztuki ok. 7.200 ok. 300 - 1.560

                           

1. Bibliotekę Brytyjską odwiedziło 7.686 osób, którym udostępniono 23.338 wol.
2. Bibliotekę Centrum Herdera odwiedza ok. 30 osób/dziennie.
3. Bibliotekę IfiS odwiedziło 9.947 czytelników, którym udostępniono 10.229 wol. 
4. Bibliotekę  odwiedza  ok.  20  osób/dziennie,  w  czytelni  jest  9  miejsc  i  2 

komputery dla czytelników. Trwają prace nad inwentaryzacją i atalogowaniem 
zbiorów.

5. Bibliotekę KKNJO odwiedziło 961 czytelników.
6. Bibliotekę  Studium  Języków  Obcych  odwiedziło  28.260  osób,  którym 

udostępniono 54.400 wol.
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9. PLANY

1. Stałe doskonalenie form pracy z czytelnikami.
2. Kontynuacja koniecznych przemieszczeń księgozbiorów.
3. Intensyfikacja opracowania zbiorów retrospektywnych.
4. Planowa i systematyczna selekcja zbiorów.
5. Rozpoczęcie tworzenia kolekcji dla Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej:

• typowanie zbiorów
• skanowanie
• archiwizacja (płyty DVD i serwer w TASKu)
• udostępnianie na bazie oprogramowania Jerome
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