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1.GŁÓWNE DOKONANIA

1.1 Najważniejsze wydarzenia i trendy

Rok  2009  był  dla  BUG  ważny  z  wielu  powodów,  wśród  których  na  szczególne 
podkreślenie  zasługują: rosnący ruch czytelników, udział  w ważnych projektach o 
zasięgu  krajowym  i  międzynarodowym  oraz  organizacja  międzynarodowych 
konferencji.

• Pomorska Biblioteka  Cyfrowa
29 czerwca 2009 r. została podpisana umowa  o finansowanie projektu „Pomorska 
Biblioteka Cyfrowa”. BUG aktywnie i szybko włączyła się w tworzenie zasobu PBC: 
http://pbc.gda.pl/dlibra

• organizacja międzynarodowych konferencji
W dn. 16-18 września  odbyło się w BUG 23. Spotkanie Użytkowników Systemu VTLS 
z Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. 
W dniach 28-29 maja BUG była współorganizatorem konferencji1 "Standardy bibliotek 
europejskich". 

• projekt NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej
Podpisano porozumienie  o współpracy w zakresie  projektu:  „NUKAT – Autostrada 
Informacji  Cyfrowej”  pomiędzy  Biblioteką  Uniwersytecką  w Warszawie  i  Biblioteką 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

• przygotowanie  e-szkolenia  bibliotecznego  dla  studentów  I.  roku 
studiów w UG

We wrześniu zostało uruchomione szkolenie biblioteczne online przygotowane przez 
Oddział Informacji Naukowej we współpracy z Ośrodkiem Informatycznym UG. Do 
końca 2009 roku test zaliczyło 8042 studentów.

• spotkania  dyrekcji  BUG  z  członkami  Parlamentu  Studentów  i 
Samorządu Doktorantów 

W ciągu roku odbyły się 2 spotkania z przedstawicielami użytkowników Biblioteki. 
Poza studentami i doktorantami uczestniczyli w nich prorektorzy: prof. Maria 
Mendel i prof. Józef Arno Włodarski.

Celem spotkania było przedyskutowanie przepisów porządkowych, obowiązujących w 
BG UG. Dyrekcja BUG zgodziła się, by w Bibliotece Głównej można było pić napoje 
(woda niegazowana w butelkach plastikowych) i wnosić na jej teren laptopy w 
dopasowanych, firmowych torbach.

• cd. zagospodarowania gmachu BG 

1 organizator główny: Ateneum-Szkoła Wyższa
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Hol  Biblioteki  Głównej  UG wyposażono w meble,  umożliwiające  wypoczynek  oraz 
spożywanie posiłków. Czytelnię Prasy włączono do Czytelni Informacji Naukowej. W 
pomieszczeniu po Czytelni Prasy usytuowano salę wystawową. 

• powołanie  zespołów  ds.  testowania  nowych  modułów  systemu 
Virtua

W  BUG  rozpoczęto  testowanie  oprogramowania  CHAMO,  nowego  interfejsu 
użytkownika  dla  systemu  Virtua.  Wnioski  będą  przekazane  firmie  VTLS  Inc.  w 
czerwcu 2010 r.
Rozpoczęto także prace dot. możliwości stosowania modułu gromadzenia w systemie 
Virtua:  trwa  testowanie  funkcji  i  dyskusje  z  pracownikami  firmy  VTLS  Inc.  dot. 
możliwości  wprowadzenia  zmian  w  oprogramowaniu  –  tak,  by  możliwa  była 
efektywna praca, zgodna z wymogami biblioteki i obowiązującymi przepisami.

1.2 Budżet

Realizacja  statutowych  zadań  Biblioteki  możliwa  była  dzięki  kwocie  przyznanej  w 
ramach ogólnego budżetu Uczelni w wysokości 2.500.000 zł oraz kwocie 1.531.259 zł 
przeznaczonej  przez  wydziały  UG na  wydatki  związane  z  prenumeratą  czasopism 
zagranicznych  drukowanych.  Środki  wypracowane  przez  Bibliotekę  to  kwota  ok. 
280.000 zł (mniejsza niż w roku 2008 o ok. 50.000 zł). Natomiast łączna wartość 
nabytków,  które  pochodziły  ze  źródeł  nieodpłatnych:  darów,  egzemplarza 
obowiązkowego  i  wymiany  wyniosła  1.350.810  zł,  w  tym:  dary  –  538.114  zł, 
egzemplarz obowiązkowy – 748.810 zł, wymiana – 63.886 zł.

1.3 Współpraca

1.3.1 Rada Biblioteczna 
Odbyły się 2 posiedzenia Rady Bibliotecznej, na których zajęto się m.in.:

• limitami na zakup książek zagranicznych
• prenumeratą czasopism zagranicznych i baz elektronicznych
• projektowaną zmianą ustawy o  egzemplarzu obowiązkowym.

Na  posiedzeniu  Rady  Bibliotecznej  w  dn.  26  listopada  Dyrektor  Biblioteki 
zakomunikowała, że istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w 2010 roku zmieni się 
polityka  dofinansowywania  elektronicznych  baz  czasopism  zagranicznych.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego będzie wdrażać ogólnokrajowy projekt, w 
którym  licencją  narodową  mają  zostać  objęte  największe  z  baz:  ScienceDirect, 
Springer,  Web  of  Science  i  EBSCO  (pakiet  podstawowy).  Będą  one  w  całości 
finansowane przez Ministerstwo NiSzW. 

G.  Jaśkowiak przedstawiła  także sytuację  dotyczącą  egzemplarza  obowiązkowego, 
stanowiącego  61  %  wpływu  rocznego  do  BUG.  W  wyniku  silnych  nacisków 
wydawców planowana jest zmiana ustawy o eo, w wyniku której tylko BN i BJ mają 
go  otrzymywać.  Pozostali  dotychczasowi  beneficjanci  otrzymają  go  wyłącznie  w 
wersji elektronicznej (nb. ten projekt jest w sferze pomysłu, a nie realizacji, więc nie 
można go zaakceptować).
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Szacunkowa wartość  rocznego  wpływu  eo  do  BUG to  ok.  750.000,-  zł.  Nie  ma 
możliwości, by o taką kwotę zwiększyć budżet BUG. Przewodniczący Rady zakończył 
dyskusję postulatem, by bronić prawa do zachowania egzemplarza obowiązkowego w 
takim kształcie, jak to ma miejsce obecnie. 

1.3.2 Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS

Ewa Chrzan, przewodnicząca Zespołu Koordynacyjnego Bibliotek Porozumienia [...] , 
koordynowała przygotowanie programu 23. Spotkania Bibliotek VTLS z Europy, Afryki 
i Środkowego Wschodu. W ciągu roku wielokrotnie uczestniczyła w spotkaniach (via 
Skype),  kontaktując się ze Steering Committee of VTLS Users’  Group i  członkami 
Zespołu Koordynacyjnego w Polsce.
Na  konferencji  w  BUG  (16–18  września)  E.  Chrzan  została  członkiem  Steering 
Committee na lata 2010 – 2012.  

1.3.3 Współpraca w Trójmieście i województwie pomorskim

1.3.3.3 Pomorska Biblioteka Cyfrowa
29 czerwca 2009 r. podpisano umowę o finansowaniu projektu „Pomorska Biblioteka 
Cyfrowa”.  W II  półroczu  rozpoczęto  realizację  przetargów  i  wspólnych  zakupów, 
koordynowanych przez Politechnikę Gdańską.
Kierownikiem projektu został Michał Kontek (PG), a koordynatorem lokalnym w UG – 
Ewa Chrzan. Ukonstytuowała się Rada Projektu, przygotowano metodykę współpracy 
między partnerami. Zorganizowano wspólne szkolenia dotyczące zakupionego sprzętu 
i  oprogramowania.  W  drodze  konkursu  wybrano  logo  PBC  i  projekt  strony 
internetowej dla PBC.
Po  podpisaniu  umowy  o  finansowanie  projektu  rozpoczęto  prace,  związane  z 
wyposażeniem pracowni i realizacją zadań projektu. W II półroczu 2009 r. zakupiony 
został profesjonalny skaner książkowy Zeutschel OS 14000 A1, skaner mikrofilmowy, 
aparat  fotograficzny  i  3  komputery  PC.  Zakupiono  także  specjalistyczne 
oprogramowanie  (ABBY  FineReader  Pro,  Document  Express  Enterprise,  Adobe 
Photoshop)  pozwalające  na  budowę  zasobu  biblioteki  cyfrowej.  W  grudniu  na 
serwerze w Politechnice Gdańskiej zainstalowano oprogramowanie dLibra, w którym 
udostępnione będą zdigitalizowane zbiory. 
4-osobowy zespół pracowników zajmował się wyborem materiałów do digitalizacji, 
skanowaniem  dokumentów  i  obróbką  (za  pomocą  programów  graficznych) 
otrzymanych  obrazów.  Prowadzone  były  intensywne  szkolenia,  dotyczące  obsługi 
sprzętu i zakupionego oprogramowania.
W  ciągu  roku  w  BUG  wykonano  151.992  skanów  (w  tym:   80.677  na  nowym 
skanerze Zeutschell2).
Wszystkie zakupy oraz wynagrodzenia związane z projektem prefinansowane były z 
budżetu UG. 31 grudnia wpłynęła pierwsza refundacja  z Urzędu Marszałkowskiego: 
75% ceny skanera Zeutschel OS 14000 A1 (259.650,00 zł)

2 od 18 sierpnia
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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.
Najważniejszym zadaniem, realizowanym wspólnie  z  NUKAT, była pilotażowa faza 
projektu „Autostrada Informacji Cyfrowej”.

1.3.5 Inne 

W 2009  r.  Biblioteka  Główna  UG  kontynuowała  współpracę  z  bibliotekami 
tworzącymi  bazę  SYMPO  (informacje  o  materiałach  konferencyjnych, 
przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych) – przekazano  446 nowych opisów, 169 
opisów zmodyfikowano,
Współpraca z Polskim Centrum Gromadzenia Danych do Bibliograficznej Bazy ASFA 
(Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts)  była zawieszona.

Na  dorocznym  spotkaniu  Konferencji  Dyrektorów  Bibliotek  Akademickich  Szkół 
Polskich Grażyna Jaśkowiak została wybrana do składu Rady Wykonawczej na 
kadencję 2009-2013.

Ewa  Chrzan  została  członkiem  Zarządu  Głównego  Stowarzyszenia  Bibliotekarzy 
Polskich na kadencję 2009-2012. 
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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 (498 miejsc dla czytelników, 104 
komputery z dostępem do Internetu, WiFi w całym budynku) i właściwie dobrany 
księgozbiór oraz łatwy dostęp do usług informacyjnych, świadczonych przez wysoko 
wykwalifikowanych  bibliotekarzy  powodują,  że  obserwuje  się  stale  rosnącą  ilość 
odwiedzin.

Księgozbiór  zgromadzony  w  Bibliotece  Głównej  w  „wolnym  dostępie”  liczy 
ponad 500.000 woluminów.

Liczba zarejestrowanych użytkowników Biblioteki UG wzrosła: o 1.381 osób w 
stosunku do 2008 r. i wynosiła 36.859  osób.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadziła  1.047 wol. (w tym 55 wol. z 
zagranicy)  i  wysłała  do  innych  bibliotek  1.200  wol.  (w  tym 46  wol.  za  granicę) 
Współpracowano z 324 bibliotekami (w tym z 33 zagranicznymi).

2.2 Działalność informacyjna

2.2.1 Usługi informacyjne
We wszystkich placówkach BUG:
• udzielono 186.573 informacji, w tym:

⇒ 92.253 informacji katalogowych,
⇒ 17.287 informacji bibliograficznych,
⇒ 77.033 informacji rzeczowych

• zrealizowano 1.284 kwerendy

SERWISY ELEKTRONICZNE - w 2009 r. odnotowano:
• ponad 800.000 wejść na stronę http://katalog.bg.ug.gda.pl/
• ponad 11.000.000 odsłon3 ze strony http://katalog.bg.ug.gda.pl/
• 2.185.476 wejść na stronę http://www.bg.ug.gda.pl/
• 141.672 wejść na stronę http://szkolenia.bg.ug.gda.pl/
• 36.680 wejść na stronę http://wystawy.bg.ug.gda.pl/

• we wszystkich lokalizacjach BUG czytelnicy mają dostęp do 191 komputerów z 
dostępem do Internetu. 

• przygotowano kolejne wydanie informatorów o BUG: 

3 wyszukiwań po wejściu na stronę katalogu online
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⇒ Katalogi BUG
⇒ Plan sytuacyjny Biblioteki Głównej UG (wersja polska i angielska)
⇒ Czytelnie i Wypożyczalnie BUG
⇒ Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego / The Central Library  
of the University of Gdańsk

2.2.2 Szkolenia

We wrześniu zostało uruchomione szkolenie biblioteczne online, przygotowane przez 
Oddział  Informacji  Naukowej  we  współpracy  z  Ośrodkiem  Informatycznym  UG. 
Szkolenie było obowiązkowe dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i 
niestacjonarnych.  Zaliczenie  końcowego  testu  uaktywniało  konto  czytelnika. 
Zrezygnowano z tradycyjnego szkolenia bibliotecznego przeprowadzanego zwykle na 
początku roku akademickiego. Do końca 2009 roku test zaliczyło 8.042 studentów.

W trakcie  roku akademickiego  dodatkowo przeszkolono  386 osób z  I  roku 
studiów  (w  tym  120  studentów  z  programu  Erasmus).  W  Bibliotece  Głównej  i 
bibliotekach  specjalistycznych  kontynuowano szkolenia  i  zajęcia  z  przysposobienia 
informacyjno-bibliograficznego  dla  studentów  wyższych  lat  (54  osoby).  Szkolenia 
prowadzone  były  z  użyciem  nowoczesnego  sprzętu,  umożliwiającego  prezentację 
katalogu online i dostępnych baz danych – zwiększa to bardzo ich efektywność. 

Kontynuowano szkolenia dla użytkowników czasopism i baz danych online – 
odbywały się one zarówno w BG, Bibliotece Ekonomicznej, jak i na wydziałach UG. 
Ogółem przeszkolono 547 osób, (26 pracowników naukowych, 7 doktorantów, 509 
studentów i 5 pracowników BUG).

Przeprowadzono szkolenia  z  przysposobienia  bibliotecznego dla  495 osób – 
uczniów szkół średnich.

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  odwiedziło  60  grup  zorganizowanych  (1.042  osoby).  W  pozostałych 
placówkach gościły 3 grupy (63 osoby).  

2.2.3 Wystawy i prezentacje

Ogółem w BUG zorganizowano 23 wystawy tematyczne.

Najciekawsze wystawy zorganizowane w BG UG: 

• wystawa  ekslibrisów  Lwy  Gdańskie  (organizator:  Gdańskiego  Archipelagu  
Kultury, przy współpracy OIN BUG)

• Splendor Librariarum 2. Losy bibliotek rezydencjonalnych na terenie Polski
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•  „Polska  książka  artystyczna  z  przełomu  XX  i  XXI  wieku”   (organizator:  
Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, przy współpracy OIN BUG)

•  „Dwór - Polska Tożsamość” (organizator: dr Maciej Rydel, przy współpracy  
OIN BUG)

• Profesor Henryk  Samsonowicz - doktor honoris causa UG

Najciekawsze wystawy zorganizowane przez biblioteki specjalistyczne:

Biblioteka Prawna
• Prawo małżeńskie na przestrzeni wieków – zwyczaje i humor
• Prawo drogowe: przyjazne czy nie 
• Dziekani  Wydziału Prawa I Administracji UG w latach 1970-1981

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

Zarządzania
• Laureaci Nagrody Nobla 2009 z dziedziny ekonomii

 
Biblioteka Biologiczna 

• Prof. Czesław Druet – doktor honoris causa UG

Biblioteka Humanistyczna
• Dorobek naukowy prof. Marka Jaroszewskiego

W ramach VI Bałtyckiego Festiwalu Nauki przygotowano następujące imprezy:

• Polska książka artystyczna z przełomu XX i XXI wieku 

• Biblioteka XXI wieku – wycieczka po Bibliotece Głównej UG 

• Kapitałaka, merla, leporella – tajemnice introligatorni 

• Książka chora do doktora 

• Ekslibris – zrób to sam 

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

2.2.4 Konferencje

W dniach 28-29 maja Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego była współorganizatorem 
(wraz z Ateneum-Szkołą Wyższą w Gdańsku, Zakładem Nauki o Książce Uniwersytetu 
Gdańskiego i Polskim Związkiem Bibliotek),  III Bałtyckiej Konferencji Zarządzanie i 
Organizacja Bibliotek  pod hasłem "Standardy bibliotek europejskich". Na zaproszenie 
BUG w konferencji  wzięli  udział  prelegenci  z  zagranicy:  Kerstin  Dahl  (bibliotekarz 
systemowy, Uniwersytet w Lund, Szwecja), Simon Francis (emerytowany pracownik 
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British  Council,  Wielka  Brytania)  i  Jack  Bazuzi  (wice-prezydent  firmy  VTLS  Inc., 
Barcelona, Hiszpania)

W dniach 16-18 września Biblioteka UG była, już po raz drugi, organizatorem 
międzynarodowej  konferencji  „VTLS  EMEA  Users'  Group  Meeting”.  W  23.  edycji 
konferencji  wzięło  udział  143  przedstawicieli  bibliotek  użytkujących  system Virtua 
oraz pracownicy firmy VTLS. Konferencja zyskała bardzo wysoką ocenę uczestników 
(badanie ankietowe). Wykład otwierający konferencje pt.  „Can we measure scientific 
excellence by using bibliometric factors?” wygłosił prof. dr hab.  Grzegorz Węgrzyn, 
prorektor UG.

2.3 Zbiory
  

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

Do Biblioteki  wpłynęło  31.357 wol.  druków zwartych:  7.798  wol.  pochodziło  z 
zakupu i stanowiło ok. 25 % ogólnego wpływu książek. 

Pozostałe  woluminy,  podobnie  jak  w  latach  poprzednich,  to  egzemplarz 
obowiązkowy (16.023 wol.) oraz dary (6.025 wol.) i książki pochodzące z wymiany i 
innych źródeł (1.421 wol.). Do księgozbioru wprowadzono 23.166 nowych tytułów – 
o 3.453 wol.  więcej niż w 2008 r.

Zakup książki krajowej zmniejszył się w stosunku do r. 2008 o 474 wol. Spadek 
ten spowodowany był zmianą  procedury zamówienia i zakupu (konieczność zapytań 
o cenę). 

Średnia cena książki krajowej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła ok.  43,- zł. 
Książki zagraniczne kupowano głównie na zamówienie pracowników naukowych. 

Zakup  wydawnictw  zagranicznych  stanowił  ok.  3%  ogólnego  wpływu  druków 
zwartych. W 2009 roku Rada Biblioteczna określiła limity dewizowe dla wydziałów UG 
na zakup literatury zagranicznej w wysokości 310.000,- zł (o 60.000 zł. więcej niż w 
2008 r.). W trakcie realizacji zamówień kwota uległa zwiększeniu o 3.216,- zł.

Średnia cena książki zagranicznej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła ok. 274,- 
zł.

Opłacono dostęp do 6.357 e-książek. Są to następujące kolekcje:
• Thomson/Gale:     30 pozycji
• EBRARY - Language, Literature,and Linguistics: 3.897 pozycji
• EBRARY – Life Science: 2.430 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.  51% ogólnego wpływu książek.  Do księgozbioru 
włączono ok. 58% ogólnego wpływu egzemplarza obowiązkowego. 

Średnia  cena  książki  włączonej  do  zbiorów  Biblioteki  z  egzemplarza 
obowiązkowego wyniosła 34,- zł.
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Dary stanowiły ponad 19 %  ogólnego wpływu druków zwartych.

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2009 prowadziła wymianę publikacji z 
209 kontrahentami, (79 krajowych, 130 zagranicznych). Dokumenty uzyskane tą dro-
ga stanowiły ok. 2 % ogólnego wpływu druków zwartych.

2.3.1.2 Druki ciągłe

W r. 2009 Biblioteka na bieżąco gromadziła 6.206 tytułów czasopism. 
Dostawcami czasopism zagranicznych były wyłonione w drodze przetargu  w r. 2007 
firmy ABE Marketing i EBSCO-IPS. 
Przeprowadzono przetarg na dostawę czasopism zagranicznych w 2010 r. – dostawcą 
będzie firma ABE Marketing.

BUG oferowała dostęp do następujących baz danych:

• American Chemical Society
• BIOSIS (baza bibliograficzna)
• EIFL EBSCO
• EMERALD
• INSPEC (baza bibliograficzna)
• JSTOR (baza zasobów archiwalnych)
• Kluwer Academic Publishing 
• Legal Collection (EBSCO Publishing)
• Physical Review Online Archive (PROLA)
• PsycArticles (EBSCO Publishing – dostęp dla Wydziału Nauk Społecznych)
• PsycINFO (EBSCO Publishing – dostęp dla Wydzialu Nauk Społecznych)
• Royal Society of Chemistry
• Science Direct (czasopisma wydawnictwa Elsevier)
• SocIndex with Full Text (EBSCO Publishing)
• SpringerLink (czasopisma wydawnictwa Springer Verlag)
• Wiley InterScience (zasób od 1998 do 2001 r., 14 tytułów)

Czytelnicy mogli też korzystać z czasopism dostępnych bezpośrednio u wydawców - 
łącznie użytkownicy czasopism elektronicznych mieli dostęp do 38.849  tytułów. 

Łączna wartość baz oferowanych czytelnikom w 2009 r. wynosiła  1.622.253,26 zł.

2.3.1.3 Zbiory specjalne

W 2009 r.  zgromadzono 7.006 jednostek ewidencyjnych4.  Spadł  wpływ (do 
32,5 %) z egzemplarza obowiązkowego,  a podstawowym źródłem nowości były dary 
(56,6 %) (zob. tab. 7). 

4 jednostki ewidencyjne: mapy, wolumeny, plansze, teki, dokumenty, utwory, płyty CD, kasety audio, kasety video, płyty DVD, 
płyty CD-ROM
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Wśród  nowych  nabytków  na  szczególną  uwagę  zasługują  dzieła  o  charakterze 
zabytkowym: zakupiono 39 starych druków i 30 wyjątkowo cennych map, atlasów i 
grafik (z XVI – XIX w.)

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, księgozbioru Biblioteki Humanistycznej i czytelń w BG UG (psychologia, 
sztuka, Oddział  Informacji  Naukowej).  Możliwe to było dzięki  temu, że ok. 70 % 
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.
W ramach projektu „NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej” jesienią zainicjowano 
przygotowania  do  przekazania  danych  i  wyznaczono  osoby  odpowiedzialne  za 
realizację projektu w BUG.
W listopadzie zgłoszono Centrum NUKAT gotowość do przekazania danych do scale-
nia. 
Centrum NUKAT bardzo  wysoko oceniło  jakość  pracy  zaangażowanych  w projekt 
bibliotekarzy i informatyka z BUG.

2.3.2.2. Druki ciągłe

Na  bieżąco  opracowywano  nowe  wpływy.  Kontynuowano  opracowywanie 
czasopism  monograficznych.  Zinwentaryzowano  i  skatalogowano  księgozbiór 
Centrum Dokumentacji Europejskiej. Przeniesiono do BG  czasopisma geograficzne z 
Biblioteki  Biologicznej  oraz  czasopisma ze  zlikwidowanej  Czytelni  Psychologicznej, 
które poddano selekcji, a następnie opracowano w katalogu online.

2.3.2.3 Zbiory specjalne

Zbiory katalogowano w systemie tradycyjnym (na kartach katalogowych) i w 
systemie Virtua: w formacie MARC 21 katalogowano książki z XIX w.,  dokumenty 
kartograficzne,  elektroniczne,  dźwiękowe5,  normy i  dokumenty  życia  społecznego, 
rozpoczęto także katalogowanie dokumentów filmowych. 

2.3.4 Gospodarka zasobami bibliotecznymi

Kontynuowano selekcję zbiorów oraz prace nad dokumentacją całości zasobu 
egzemplarza obowiązkowego. Odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 4.655  wol. 
druków zwartych oraz 770 wol. druków ciągłych. 

5 płyty DVD i CD

13



Przygotowano  ofertę  dubletów  w  ramach  wymiany  międzybibliotecznej, 
oferując innym bibliotekom 2.000 tytułów druków zwartych i 74 – druków ciągłych.

Druki  wysokospecjalistyczne,  pochodzące  z  egzemplarza  obowiązkowego,  a 
pozostające  poza  profilem  gromadzenia  naszej  Biblioteki:  8.603  wol.  druków 
zwartych i 2.152 wol. czasopism przekazano – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Kultury – innym bibliotekom naukowym w Trójmieście. 

Przeprowadzono  skontrum druków zwartych  w  Bibliotece  Prawnej  UG  (36.499 
pozycji inwentarzowych).

W  ramach  konserwacji  zbiorów  Introligatornia  oprawiła  10.688  wol.  książek, 
czasopism i gazet ze zbiorów BUG.
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BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE
W strukturze BUG działało  6 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 - Czytelnia
6. Biblioteka Prawna UG

Biblioteki specjalistyczne usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie wydziałów UG. 
Z  uwagi  na  rozproszenie  terytorialne  UG  i  znaczną  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,  Bibliotece  Humanistycznej  i 
Bibliotece Prawnej UG działa  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 2009 r.  rozpoczęto  prace  przygotowawcze  związane z 
planowanym przemieszczeniem księgozbioru Biblioteki Biologicznej UG do budynku 
BG UG (po oddaniu do użytku nowego budynku Wydziału Biologii UG w kampusie 
Oliwa). 
Zakończone  zostały  prace  związane  z  przemieszczeniem  księgozbioru  Czytelni 
Psychologicznej UG do BG UG.

W 2009  r.  biblioteki  specjalistyczne  odwiedziło  235.618 czytelników,  którym –  w 
czytelniach  i  w  wypożyczalniach  –  udostępniono  607.341  woluminów  książek, 
czasopism i zbiorów specjalnych.
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KOMPUTERYZACJA

Prace na rzecz Biblioteki wykonywane były przez 2 informatyków zatrudnionych w 
BUG oraz czteroosobowy (3 ½ etatu) zespół informatyków - pracowników Ośrodka 
Informatycznego UG. 

Najważniejsze wykonane prace:
• migracja oprogramowania  (Virtua  46.7  48.1.11, Oracle 9  Oracle 10, 

InfoStation  48.1.10)
• przygotowanie danych z katalogu BUG w ramach projektu scalania baz 

„NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej”
• dalsze rozszerzenie zakresu automatycznego przejmowania rekordów khw z 

NUKATu 
• generowanie plików z nowościami zagranicznymi - informacja o nowościach 

umieszczana jest na stronie BUG

Kontynuowano standardowe prace związane z informatyzacją BUG, w tym:
• generowanie statystyk i raportów z bazy wg życzeń bibliotekarzy,
• wydruk inwentarza,
• weryfikowanie i zarządzanie uprawnieniami bibliotekarzy pracujących w systemie 

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

Virtua),

Stale  monitorowany  był  poziom  bezpieczeństwa  sprzętu  i  oprogramowania. 
Rozwijana  była  współpraca  z  Ośrodkiem  Informatycznym  UG  –  szczególnie  w 
zakresie  tworzeniu  koncepcji  współpracy  i  wymiany  danych pomiędzy  różnymi  e-
usługami na UG.

Informatycy  z  BUG brali  udział  w szkoleniu   „Szybki  start  z  Oracle  10g XE – 
podstawy SQL + administracja”oraz innych,  oferowanych przez NUKAT,  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).

Informatyk Witold Warsiński od października 2009 r. wspomagał informatycznie 
pracowników zajmujących się digitalizacją zbiorów w ramach Pomorskiej  Biblioteki 
Cyfrowej.
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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

2009 2008 2007
OBSŁUGA CZYTELNIKÓW

stan bazy czytelników6 36.859  35.478 35.271
udostępniono:
    

1.299.029 wol. 1.210.291 wol. 1.090.245 wol. 

ODWIEDZINY 572.9897 548.235 osób 504.335 osób
WYPOŻYCZENIA 
MIĘDZYBIBLIOTECZNE
z innych bibliotek 1.047 wol. 1.111 wol. 1.204 wol.
do innych bibliotek 1.200 wol. 1.229 wol. 1.257 wol.

SZKOLENIA
dla studentów I roku 8.428 osób8 9.218 osób 8.128 osób
dla studentów III/IV roku 54 osoby 341 osób 452 osoby 
dla użytkowników czasopism i 
baz danych online

547 osób
(w tym 509 
studentów)

207 osób
(w tym 178 
studentów) 

370 osób
(w tym 319 studentów)

5.2 Wyszukiwania w najpopularniejszych bazach online
Tabela 2

Nazwa bazy Ilość logowań9 Ilość poszukiwań10 Ilość pobranych 
artykułów

2009 
r.

2008 r. 2009 r. 2008 r. 2009 r. 2008 r.

EIFL EBSCO 7.253 7.584 90.098 51.499 14.112 18.570
Bazy Instytutu 
Filozofii i Socjologii

439 448 3.959 4.445 1.266 1.853

PsychInfo i 
PsychArticles

4.469 4.052 138.031 68.650 9.242 11.461

Science Direct 
(SDOS)

- - - - 24.264 38.560

Science Direct 
(SDOL)

17.411 11.940 12.162 6.016 48.571 29.030

JSTOR - - 14.448 - 14.438 -

Do 31 grudnia 2009 r. założono 1.500 kont dla usługi VPN11.  Logowania via VPN są wliczone do 
powyższej statystyki.

6  stan na 31 grudnia danego roku
7 235.618 osoby w bibliotekach specjalistycznych, 337.371 osób w BG (odczyt z bramki, łącznie z uczestnikami konferencji, 
zajęć dydaktycznych, posiedzeń Senatu UG, itp.)
8 w tym: 8.042 – online, 386 - tradycyjnie
9 nie wszyscy dostawcy podają dane
10 nie wszyscy dostawcy podają dane
11 umożliwia korzystanie z baz prenumerowanych przez BUG z dowolnej lokalizacji

17



5.3 Zbiory

5.3.1 Gromadzenie
(stan na dzień 31.12.2009 r.)

Tabela 3
Wyszczególnienie stan inwentarzowy

Książki 938.725
Czasopisma 301.424
Zbiory Specjalne 160.807
Razem 1.400.956 wol./jedn.

W ciągu 2009 roku zgromadzono:

Tabela 4
Wyszczególnienie Wpływy (wol.) Ubytki (wol.)

Książki12                  31.357 5.068
Czasopisma 6.751 770
Zbiory Specjalne 7.006 -
Razem 79.459 5.838
Bilans 73.621 wol./jedn.

   
ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW ZWARTYCH

Tabela 5

Rodzaj 
wpływu

Druki zwarte Wartość
zgromadzonych

druków zwartych (zł) 
Liczba 

tytułów
Liczba
wol.

Uwagi
(wol.)

Zakup    3.485 7.798 krajowe: 6.766
zagraniczne: 1.032

576.308,90 

Egz. 
obowiązkowy

13.743 16.023 -  543.922,07 

Dary 4.933 6.025 krajowe: 2.702
zagraniczne: 3.323

215.240,75 

Wymiana   796   946 krajowe: 288
zagraniczne: 658

36.123,23 

Inne      209 475 krajowe: 413
zagraniczne: 58

34.034,43

Materiałówka 90 - 4.667,20
e-książki - - 10.713,45
Razem13 23.166 31.357 - 1.421.010,03

                                            

ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH
12 w tym książki przekazane do BUG ze zlikwidowanych bibliotek Instytutu Anglistyki i Instytutu Skandynawistyki
13 bez materiałówki
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Tabela 6
Wyszczególnienie Ilość tytułów Wartość (zł)
Prenumerata drukowana polska 514 138.059,49
Prenumerata drukowana 
zagraniczna

641 1.838.635,50

Dary 221 278.847,00
Wymiana 173 27.763,00
Egz. obowiązkowy 4.677 188.154,00
Razem 6.206 2.471.458,99

ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZBIORÓW SPECJALNYCH 

Tabela 7
Wyszczególnienie Jednostki 

ewidencyjne
Wartość (zł)

Zakup 761           108.209,81
Dary 3.969 9.949
Egzemplarz obowiązkowy 2.268 16.733,95
Inne 8 42,90
Razem 7.006 134.935,66

KOMPUTEROWE BAZY DANYCH

Tabela 8
Bieżący dostęp czasopism w wersji elektronicznej

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

38.849 1.622.253,26 zł

4.3.2 Opracowanie zbiorów

Tabela 9
Rekordy 

bibliograficzne
Rekordy 

egzemplarza
Rekordy 
zasobu

Opracowanie 
przedmiotowe

(tytuły)

Rekordy KHW Zbiory specjalne

35.14314 49.925 1.539

książki czasopisma

6.114 3.315 jedn.157.221 658

5.4 Inne dane

14 W tym: czasopisma, dok. filmowe, dok. dźwiękowe, dok. kartograficzne, dok. elektroniczne, dokumenty życia społecznego, 
normy, stare druki.
15 w tym: 1.623 jedn. – tradycyjnie w katalogach kartkowych
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STAN  KATALOGU  ONLINE16

(31.12.2009 r.)

Tabela 10
Rodzaj 
rekordu

Ilość

bibliograficzne 337.82517

khw18 485.267
egzemplarza 613.693

zasobu 16.022

Katalog online wykazuje:
• 65 % książek (egzemplarze) 
• 91 % czasopism (tytuły)

ze zbiorów Biblioteki UG.

UDOSTĘPNIANIE W BIBLIOTECE GŁÓWNEJ I FILIACH 
W ROKU 2009

- informacje szczegółowe

Tabela 11

SALE
ILOŚĆ 
MIEJSC

UDOSTĘPNIONO NA 
ZEWNĄTRZ19 (wol.)

UDOSTĘPNIONO NA 
MIEJSCU20

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

7
    

498 151.844 550.148

Oddział Zb. Specjalnych w BG 2 29 - 3.452
Biblioteka Biologiczna   2 53 10.381 27.736
Biblioteka Chemiczna   1       20 19.005 16.041
Biblioteka Ekonom. 5 207 52.527 273.411
Biblioteka Humanist. 1 62 12.799 23.925
Biblioteka Mat.-Fiz. 1 30 22 9.613
Biblioteka Prawna 3 101 17.210 130.915

Ogółem
22 1.000 263.788 1.035.241

Razem udostępniono 1.299.029 wol. (wzrost o ok. 80.000 w stosunku do r. 2008)

W r. 2009:
 wydano 15,64 zł na zakup książek dla jednego użytkownika21 biblioteki,

16 obejmuje także dane dotyczące bibliotek: Centrum Herdera, Instytutu Filozofii i Socjologii i pozostałych bibliotek 
instytutowych
17 w tym: 13.650– dla wydawnictw ciągłych
18 hasła opisów katalogowych
19 w poszczególnych bibliotekach specjalistycznych są różne okresy wypożyczania książek, co ma wpływ na prezentowane dane
20 książki z czytelni, magazynów, czasopisma i zbiory specjalne
21 wszyscy pracownicy i studenci UG

20



 przypadało 0,85 wol. nowej książki22 dla jednego użytkownika biblioteki,
średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła:
43 zł - dla książek polskich (pochodzących z zakupu),

 274 zł - dla książek zagranicznych,         
 34 zł - dla książki z egzemplarza obowiązkowego.

22 łącznie z eo, wymianą i darami
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6. PRACOWNICY BIBLIOTEKI

6.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece

Pracownicy działalności podstawowej: 181,5 etatu
    w tym:
               bibliotekarzy dyplomowanych        4 etaty
               bibliotekarzy  i pracowników bibliotecznych     177,5 etatu  

Pracownicy administracyjni:                      4,25 etatu
Informatycy:   2 etaty
Pracownicy inżynieryjno-techniczni: 6,5 etatów

6.2. Struktura wykształcenia

Tabela 15
WYKSZTAŁCENIE ILOŚĆ ETATÓW

wyższe (magisterskie) 147,25
wyższe (licencjat) 2
średnie 32,5
zasadnicze zawodowe 3
podstawowe 1

6.3. Fluktuacja pracowników
    W ciągu roku:
                            przybyło23   19 osób

odeszło                                                18 osób
1 osoba przebywała na urlopie bezpłatnym, 6 – na wychowawczym.

6.4. Absencja      
    Ogółem dni absencji było: 6.981
    w tym:
               urlopy wychowawcze 2.148
               zwolnienia lekarskie i inne urlopy24        4.833 

6.5 Konferencje. Dokształcanie

Studia magisterskie ukończyły 3 osoby.
Studia wyższe (licencjat) ukończyła 1 osoba.
Studia podyplomowe ukończyło 8 osób. 
Praktyki specjalistyczne odbyło 5 pracowników Biblioteki UG.

23 zatrudnieni na czas określony: 18 osób (w tym: 6 – na zastępstwo), na czas nieokreślony: 1 
24 bez urlopów wypoczynkowych
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W szkoleniach  wewnętrznych przeprowadzonych w Bibliotece  UG uczestniczyły   2 
osoby,  11  osób  uczestniczyło  w  konferencjach,  w  warsztatach  tematycznych 
uczestniczyło 7 osób.

6.6 Publikacje, referaty
6.6.1 Publikacje

1. Stefan Banach : niezwykłe życie i genialna matematyka : materiały biograficzne / pod red. Emilii 
Jakimowicz i Adama Miranowicza. Wyd. 2, Gdańsk, 2009.

2. Oracje Jana Mochingera : złote karty gdańskiej retoryki/ Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka 
– 2008-2009, nr 102-103, grudzień 2008-styczeń 2009, s. 38

3. Liber insignium Wielkich Mistrzów Zakonu / Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka – 2009, nr 
104, luty, s.24

4. Luminarz gdańskiej Palestry XVII stulecia/ Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka”- 2009, nr 
105, marzec, s. 24

5. Dar dla Biblioteki / Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka – 2009, nr 106, kwiecień, s. 2

6. Jerzy Piotr Schultz toruński polihistor / Antoni Kakareko// Gazeta Uniwersytecka – 2009, nr 106, 
kwiecień, s. 24

7. Dawid Braun historiograf spod Elbląga/ Antoni Kakareko// Gazeta Uniwersytecka – 2009, nr 107, 
maj, s. 24

8. Wilkierze i inne księgi dawnego prawa w Gdańsku / Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka – 
2009, nr 108, czerwiec, s. 22

9. Ekspozycja wiedzy i piękna: wystawa w Bibliotece Głównej / Antoni Kakareko// Gazeta 
Uniwersytecka – 2009, nr 109, październik, s. 16-17

10. Edycja Długosza z akcentem gdańskim/ Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka – 2009, nr 110, 
listopad, s. 22 

11. Moduł gromadzenia zbiorów w bibliotekach używających systemu komputerowego VTLS / Monika 
Sączewska-Trawicka // Przegląd Biblioteczny – 2009, z. 3, s. 371-374

12. O bibliotekach brytyjskich w Polsce z perspektywy Biblioteki Brytyjskiej w Gdańsku / Anna 
Stasiewicz-Jakubik // Bibliotekarz – 2009, nr 4, s. 17-20

6.6.2 Referaty

1. The Influence of Computer Technology on Library Performance – based on the Library of the 
University of Gdańsk - Magdalena Hamerska. 23. VTLS EMEA Users Group 2009, Biblioteka 
Główna Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk, 16-18 września 2009.

2. Juliusz Schauder w nieznanych dokumentach – Emilia Jakimowicz. Referat wygłoszony podczas 
XXIII Konferencji Naukowej PTM z Historii Matematyki. Iwonicz Zdrój, 25-29 maja 2009 

3. Stafan Banach w nieopublikowanych dokumentach – Emilia Jakimowicz. Referat wygłoszony 
podczas XXIII Konferencji Naukowej PTM z Historii Matematyki. Iwonicz Zdrój, 25-29 maja 2009 
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4. Nowa biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego - Grażyna Jaśkowiak. Konferencja Biblioteki 
Uniwersytetu Łódzkiego: Stare i nowe w bibliotece – współpraca czy konkurencja. Łódź, 3-5 
czerwca 2009

6.7 Nagrody i odznaczenia

26 pracowników zostało wyróżnionych indywidualną Nagrodą Rektora.

Pięć osób zostało odznaczonych Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, trzy osoby - 
Medalem  Srebrnym za  Długoletnią  Służbę,  dwie  osoby  -  Medalem  Brązowym za 
Długoletnią Służbę. 
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7. SPRAWY ADMINISTRACYJNE

7.1 Powierzchnia
Powierzchnia użytkowa BUG (w 11 obiektach) na dzień 31.12.2009 r. wynosiła 
Biblioteka Główna UG: 9.366 m2

biblioteki specjalistyczne25, magazyn składowy: 7.959 m2

RAZEM: 17.325  m2

7.2 Inwestycje  i remonty

W Bibliotece Ekonomicznej UG wymieniono podłogi w holu wejściowym, Czytelni B 
i Czytelni C.

25 w 2009 r. oddano na potrzeby wydziału część pomieszczeń Biblioteki Biologicznej w Gdańsku oraz zlikwidowano Czytelnię 
Psychologiczną przy ul. Pomorskiej 
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8. SYSTEM BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNY 
UG

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

1. Studium Języków Obcych,
2. Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa,
3. Instytutu Historii Sztuki
4. Katedry Filologii Klasycznej
5. Katedry Filologii Romańskiej
6. Instytutu Archeologii.

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,
• Katedry Filologii Romańskiej, 
• Instytutu Historii Sztuki,
• Centrum Herdera26.

26 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 Zbiory audio-
wizualne

Egz. w 
katalogu 

online
1
.

Biblioteka Brytyjska 10.715 5 tytułów 4.700 -

2
.

Centrum Herdera 6.257 7 tytułów 237 kaset wideo
678 kaset audio

113 płyt CD(audio)
69 płyt DVD

1.266

3
.

Instytutu Filozofii, Socjologii 
i Dziennikarstwa

9.398 48 tytułów 
(w tym 21 – 

prenumerata, 
27 – dary)

- 9.311

4
.

Instytutu Archeologii 3.166 2.758 wol. ?

5
.

Katedry Filologii Klasycznej 4.989 8 tytułów - -

6
.

Katedry Filologii Romańskiej brak danych; 
w r. 2009 

dopisano 22 
egzemplarze

9 tytułów - 1.300

7
.

Studium Języków Obcych 8.249 2 tytuły 685 -

8
.

Instytutu Historii Sztuki ok. 7.400 ok. 300 - 1.641
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9. PLANY

1. Stałe doskonalenie form pracy z czytelnikami.
2. Uruchomienie  systemu  EDUROAM  (kontrolowany  dostęp  do  Internetu 

bezprzewodowego w BG UG i bibliotekach specjalistycznych)
3. Organizacja  3.  Spotkania  Polskich  Użytkowników  Systemu Virtua  (czerwiec 

2010)
4. Współpraca z firma VTLS Inc. w zakresie dostosowania modułu gromadzenia 

do praktyk polskich bibliotek
5. Kontynuacja koniecznych przemieszczeń księgozbiorów
6. Intensyfikacja opracowania zbiorów retrospektywnych
7. Planowa i systematyczna selekcja zbiorów.
8. Kontynuacja tworzenia kolekcji dla Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej:

• typowanie zbiorów, sporządzanie planów digitalizacji
• skanowanie i obróbka graficzna
• archiwizacja (płyty DVD, dyski twarde i serwer w TASKu)
• udostępnianie na bazie oprogramowania dLibra
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