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1.GŁÓWNE DOKONANIA

1.1 Najważniejsze wydarzenia i trendy

Rok  2010  był  dla  BUG  ważny  z  wielu  powodów,  wśród  których  na  szczególne 
podkreślenie  zasługują:  uruchomienie  dostępnej  online  Bibliografii  Publikacji 
Pracowników, Doktorantów i Studentów UG oraz udostępnienie Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej. 

• Pomorska Biblioteka  Cyfrowa
Na  początku  roku  2010  rozpoczęto  udostępnianie  zasobu  w  portalu 
http://pbc.gda.pl/dlibra. Wśród partnerów PBC Biblioteka UG wprowadziła najwięcej 
dokumentów do udostępnianej kolekcji zdigitalizowanych dokumentów. Kolekcja PBC 
wyszukiwana  jest  przez  portal  Federacji  Bibliotek  Cyfrowych 
(http://fbc.pionier.net.pl) i Europeanę (http://europeana.eu/portal/)

• Bibliografia Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG 
W  2010  r.  rozpoczęto  wprowadzanie  opisów  bibliograficznych  do  Bibliografii 
Publikacji  Pracowników,  Doktorantów  i  Studentów  UG,  dostępnej  pod  adresem: 
http://expertus.bg.univ.gda.pl/. Do końca roku wprowadzono niemal cały dorobek 
naukowy za rok 2009. 

• Moduł Gromadzenia oprogramowania Virtua
W ciągu całego roku informatyk i pracownicy Oddziału Gromadzenia BUG testowali 
moduł  gromadzenia.  Satysfakcjonujące  efekty  testowania  umożliwiły  podjęcie 
decyzji  o  wdrożeniu  modułu  –  jako  podstawowego  narzędzia  pracy  Oddziału 
Gromadzenia -  od stycznia 2011 r.

• Nowa strona www BUG
We wrześniu udostępniono nowa stronę Biblioteki UG: http://www.bg.ug.edu.pl/

• Spotkanie Polskich Użytkowników Systemu VTLS Virtua.
W dn.  21-22  czerwca  w BG UG odbyło  się  3.  Spotkanie  Polskich  Użytkowników 
Systemu VTLS Virtua.

• Zmiany w strukturze BUG
W dn.  15 kwietnia  2010 r.  powołano nową bibliotekę  specjalistyczną:  Bibliotekę 
Historii Kultury (Gdańsk, ul. Bielańska) – na bazie księgozbiorów bibliotek Instytutu 
Historii Sztuki i Instytutu Archeologii.
Bibliotekę Katedry Filologii Romańskiej włączono do Biblioteki Humanistycznej.
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1.2 Budżet

Realizacja  statutowych  zadań  Biblioteki  możliwa  była  dzięki  kwocie  przyznanej  w 
ramach ogólnego budżetu Uczelni w wysokości 1.700.000 zł oraz kwocie 1.492.485 zł 
przeznaczonej  przez  wydziały  UG na  wydatki  związane  z  prenumeratą  czasopism 
zagranicznych  drukowanych.  Środki  wypracowane  przez  Bibliotekę  to  kwota  ok. 
260.000 zł (mniejsza niż w roku 2009 o ok. 20.000 zł). Natomiast łączna wartość 
nabytków,  które  pochodziły  ze  źródeł  nieodpłatnych:  darów,  egzemplarza 
obowiązkowego  i  wymiany  wyniosła  898.338  zł,  w  tym:  dary  –  188.568  zł, 
egzemplarz obowiązkowy – 651.807 zł, wymiana – 57.953 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
• zmianami w strukturze BUG

Na spotkaniach  członkom Rady Bibliotecznej zaprezentowano dwa nowatorskie w 
BUG przedsięwzięcia:

• Bibliografię Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG, tworzoną w 
systemie Expertus

• „Pomorską Bibliotekę Cyfrową”: udostępnianie cyfrowych wersji publikacji ze 
zbiorów pomorskich bibliotek naukowych w projekcie dofinansowywanym ze 
środków UE

1.3.2 Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS

W dniach 21-22 czerwca 2010 r. w Bibliotece Głównej UG odbyło się 3. Spotkanie 
Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób 
z polskich bibliotek  oraz 3 osoby – przedstawiciele  firmy VTLS Inc.  (z Hiszpanii  i 
USA). 

1.3.3 Współpraca w Trójmieście i województwie pomorskim

1.3.3.3 Pomorska Biblioteka Cyfrowa
W styczniu 2010 r. uruchomiono portal PBC (www.pbc.gda.pl/dlibra).
Biblioteka  UG  jest  –  wśród  partnerów  PBC  –  na  1.  miejscu  pod  względem 
opublikowanych dokumentów.
Nawiązano  współpracę  z  Federacją  Bibliotek  Cyfrowych 
(http://fbc.pionier.net.pl/owoc/main)  i  rozpoczęto  przekazywanie  metadanych  do 
Europeany (http://europeana.eu/portal/).

W grudniu 2010 r. BUG rozpoczęła  współpracę z Biblioteką Gdańska PAN i 
Biblioteką UW, dotyczącą digitalizacji zasobu „Gazety Gdańskiej”.
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W ciągu 2010 r. portal PBC odwiedziło 251.030 osób, kolekcję ze zbiorów BUG 
wykorzystało 31.685 osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się dokumenty 
dotyczące historii Trójmiasta i regionu oraz materiały dydaktyczne.

Wykonane  w  projekcie  prace  prezentowano  w  czasie  sesji  posterowej  na 
konferencji „Polskie Biblioteki Cyfrowe” (Poznań, 19-21 października 2010 r.)

1.3.4 NUKAT

Od czerwca 2002 r. BUG czynnie uczestniczy w tworzeniu zasobu NUKAT. Dobrze 
układająca  się  współpraca  umożliwia  katalogującym  w  BUG  opracowywanie 
retrospektywne zbiorów.
Wśród  69  bibliotek  współtworzących  NUKAT  BUG  zajmuje  piąte  miejsce  pod 
względem ilości wprowadzonych rekordów bibliograficznych książek i drugie – pod 
względem ilości wprowadzonych rekordów bibliograficznych wydawnictw ciągłych.
Najważniejszym zadaniem, realizowanym wspólnie z NUKAT jest trwający od 2009 r. 
projekt „Autostrada Informacji Cyfrowej”.

1.3.5 Inne 

W 2010  r.  Biblioteka  Główna  UG  kontynuowała  współpracę  z  bibliotekami 
tworzącymi  bazę  SYMPO  (informacje  o  materiałach  konferencyjnych, 
przedkonferencyjnych i  pokonferencyjnych)  – przekazano 500 nowych opisów, 95 
opisów zmodyfikowano.
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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. 

Pracownicy  Oddziału  Informacji  Naukowej  we  współpracy  z  pracownikiem 
Ośrodka Informatycznego zakończyli prace nad nową stroną domową BUG. Strona 
została udostępniona we wrześniu. 

Dobre warunki pracy w Bibliotece Głównej (560 miejsc dla czytelników, 104 
komputery z dostępem do Internetu, sieć Eduroam w całym budynku) i właściwie 
dobrany księgozbiór oraz łatwy dostęp do usług informacyjnych, świadczonych przez 
wysoko wykwalifikowanych bibliotekarzy powodują, że utrzymuje się wysoki poziom 
odwiedzin.

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

Liczba zarejestrowanych użytkowników Biblioteki UG wzrosła o 2.339  osób w 
stosunku do 2009 r. i wynosiła 39.198 osób. Aktywnych użytkowników w 2010 r. 
było 18.8271.

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadziła  1.053 wol. (w tym 71 wol. z 
zagranicy)  i  wysłała  do  innych  bibliotek  1.109  wol.  (w  tym  3  wol.  za  granicę) 
Współpracowano z 288 bibliotekami (w tym z 40 zagranicznymi).

2.2 Działalność informacyjna

2.2.1 Usługi informacyjne
We wszystkich placówkach BUG:
• udzielono 137.784 (o 48.789 informacji mniej, niż w 2009 r.), w tym:

⇒ 68.333 informacji katalogowych,
⇒ 12.620 informacji bibliograficznych,
⇒ 56.831 informacji rzeczowych

• zrealizowano 692 kwerendy

SERWISY ELEKTRONICZNE 

W 2010 r. w Oddziale Informacji Naukowej rozpoczęto tworzenie bibliografii 
rejestrującej  dorobek  naukowy  pracowników,  doktorantów  i  studentów  UG.  Pod 
koniec  2009  r.  został  zakupiony  program  „Expertus”,  stosowany  w  polskich 
bibliotekach do tworzenia i udostępniania bibliograficznych baz danych. Składa się on 
z  bazy  bibliograficznej,  oraz  tworzonych  na  jej  podstawie  modułów:  Analiza 
biblimetryczna oraz Rankingi. Program ten umożliwia przedstawienie nie tylko opisów 
bibliograficznych,  dostarcza  również  informacji  bibliometrycznych,  które mogą być 
podstawą do oceny parametrycznej jednostek uczelnianych.
1 aktywny użytkownik: wypożyczył przynajmniej 1 wol. w 2010 r.
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INNE:

W 2010 r. odnotowano:

• 76.970 wejść na stronę http://katalog.bg.ug.gda.pl/
• 2.117.606 wejść na stronę http://www.bg.ug.edu.pl/ 
• 2.185.476 wejść na stronę http://www.bg.ug.gda.pl/
• 68.653 wejść na stronę http://szkolenia.bg.ug.gda.pl/
• 47.495 wejść na stronę http://wystawy.bg.ug.gda.pl/
• 17.099 wejść na stronę http://przewodnik.bg.ug.edu.pl/

• we wszystkich lokalizacjach BUG czytelnicy mają dostęp do 206 komputerów z 
dostępem do Internetu. 

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

2.2.2 Szkolenia

Kontynuowano  szkolenie  biblioteczne  online.  We  wrześniu  2010  r.  uruchomiono 
wersję  angielską  szkolenia.  Do  końca  2010  r.  test  kontrolny  zaliczyło  6.789 
studentów. 100 studentów z programu Erasmus przeszkolono tradycyjnie.

W Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych kontynuowano szkolenia 
i zajęcia z przysposobienia informacyjno-bibliograficznego dla studentów wyższych lat 
(427  osób).  Szkolenia  prowadzone  były  z  użyciem  nowoczesnego  sprzętu, 
umożliwiającego prezentację katalogu online i dostępnych baz danych – zwiększa to 
bardzo ich wykorzystanie. 

Kontynuowano szkolenia dla użytkowników czasopism i baz danych online – 
odbywały się one zarówno w BG, Bibliotece Ekonomicznej, jak i na wydziałach UG. 
Ogółem przeszkolono 513 osób.

Przeprowadzono lekcje biblioteczne dla 304 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  50  grup  zorganizowanych  (990  osób).  W  pozostałych 
placówkach gościły 3 grupy (40 osób).  
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2.2.3 Wystawy i prezentacje

Ogółem w BUG zorganizowano 19 wystaw tematycznych.

Najciekawsze wystawy zorganizowane w BG UG: 

• Uniwersytet Gdański 1970-2010 wczoraj dziś jutro 
• 25 rocznica śmierci Marcina Antonowicza2

• Poskramiacze czasu - rzecz o kalendarzach 

Najciekawsze wystawy zorganizowane przez biblioteki specjalistyczne:

Biblioteka Brytyjska
• Wystawa Alter Ego

Biblioteka Humanistyczna
• Dorobek naukowy prof. Mariana Szczodrowskiego
• Seria: Danziger Beiträge zur Germanistik

Biblioteka Matematyczno-Fizyczna
• Pamięci prof. dr hab. Andrei Borisovicha. 
• W 100. rocznicę  urodzin Józefa Marcinkiewicza

• Stefan Banach (1892-1945) w 65 rocznicę śmierci 

• MATECHOINKA

Biblioteka Prawna
• Dziekani Wydziału Prawa i Administracji UG w latach 1981-1996: prof. dr hab.  

A. Sylwestrzak (1981-1984), prof. dr hab. J. Grajewski (1984-1990) i prof. dr  
hab. A. Pułło (1990-1996).

• 40 lat Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 1970-2010
• Chrońmy nasze środowisko – wybrane aspekty
• Dorobek naukowy prof. Marka Jaroszewskiego

W ramach VIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki przygotowano następujące imprezy:
• wystawa „Dwa nagie miecze - 600 lat bitwy pod Grunwaldem 
• Własna zakładka nie lada gratka (warsztaty)
• Nowoczesna biblioteka (zwiedzanie)
• Skarby Biblioteki UG (pokaz)
• Książka chora do doktora (pokaz)
• Digitalizacja zbiorów bibliotecznych (pokaz)
• Ciekawe portale: polska.pl i Pomorska Biblioteka Cyfrowa (pokaz3)

2 wystawa współorganizowana z ...
3 pokaz wspólorganizowany z redakcja portalu polska.pl
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2.2.4 Konferencje

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego była organizatorem 3.  Spotkania Polskiej Grupy 
Użytkowników Systemu VTLS Virtua, które odbyło się w dniach 21-22 czerwca 2010 
r.  w  Bibliotece  Głównej  UG.  W  spotkaniu  udział  wzięło  53  bibliotekarzy  i 
informatyków  z  polskich  bibliotek  stosujących  system  VTLS  Virtua  oraz 
przedstawiciele  firmy  VTLS  Inc.:  Jack  Bazuzi,  Gemma  Ross  (VTLS  Europe)  oraz 
Michaela Harriell (VTLS Inc., USA). Istotną częścią spotkania było wystąpienie Marii 
Skopek-Ziemlańskiej  (BUG),  która  zaprezentowała  możliwości  wdrożenia  modułu 
gromadzenia  w  Bibliotece  UG.  Konferencja  zyskała  bardzo  wysoką  ocenę 
uczestników. 

2.3 Zbiory
  

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

Do Biblioteki  wpłynęło  23.117 wol.  druków zwartych:  6.922  wol.  pochodziło  z 
zakupu i stanowiło prawie 30 % ogólnego wpływu książek. 

Pozostałe  woluminy,  podobnie  jak  w  latach  poprzednich,  to  egzemplarz 
obowiązkowy (11.584 wol.), dary (3.056 wol.) oraz książki pochodzące z wymiany i 
innych źródeł (1.522 wol.). Do księgozbioru wprowadzono 17.037 nowych tytułów – 
o 6.129 wol.  mniej niż w 2009 r.

Średnia cena książki krajowej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła ok.  44,50 zł. 
Książki zagraniczne kupowano głównie na zamówienie pracowników naukowych. 

Zakup  wydawnictw  zagranicznych  stanowił  ok.  3,5%  ogólnego  wpływu  druków 
zwartych. Wartość zamówionych książek wyniosła 258.544-, zł.

Średnia cena książki zagranicznej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła ok. 287,- 
zł.

Opłacono dostęp do 51.082 e-książek. Są to następujące kolekcje:
• Thomson/Gale4:     30 pozycji
• EBRARY5:        51.052 pozycje

W ramach licencji narodowej  jest dostęp do książek wydawnictwa Springer: 10.430 
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 prawie 50% ogólnego wpływu książek. Do księgozbioru 
włączono ok. 50% ogólnego wpływu egzemplarza obowiązkowego (11.584 wol.). 

Średnia  cena  książki  włączonej  do  zbiorów  Biblioteki  z  egzemplarza 
obowiązkowego wyniosła 38,- zł.

4 wydawnictwa informacyjne
5 kolekcja o charakterze akademickim, służąca czytelnikom wszystkich wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego
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Dary stanowiły ok. 13 %  ogólnego wpływu druków zwartych.

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2010 prowadziła wymianę publikacji z 
251 kontrahentami (106 krajowych, 145 zagranicznych). Dokumenty uzyskane tą 
droga stanowiły ok. 5 %.

2.3.1.2 Druki ciągłe

W r. 2010 Biblioteka na bieżąco gromadziła 6.195 tytułów czasopism. 
Dostawcami czasopism zagranicznych była wyłoniona w drodze przetargu  firma ABE 
Marketing. 

BUG oferowała dostęp do następujących baz danych:

Bazy dostępne dzięki licencji narodowej:
• EBSCO
• Nature
• Science
• Science Direct
• Springer
• Web of Science

Bazy zakupione przez BUG i inne jednostki UG:
• American Chemical Society
• American Institute of Physics/American Physical Society
• BIOSIS 
• EMERALD
• INSPEC (baza bibliograficzna)
• IOP Science
• JSTOR (baza zasobów archiwalnych)
• Legal Collection (EBSCO Publishing)6

• Political Science Complete7 
• Physical Review Online Archive (PROLA)
• PsycArticles8 (EBSCO Publishing)
• PsycINFO9 (EBSCO Publishing)
• Research Starters Sociology10 (EBSCO Publishing)
• Royal Society of Chemistry
• SocIndex with Full Text11 (EBSCO Publishing)
• Westlaw International12

• Wiley InterScience (tylko zasób od 1998 do 2001 r.) 

6 baza zakupiona przez Wydział Prawa i Administracji
7 baza zakupiona przez Wydział Nauk Społecznych
8 baza zakupiona przez Wydział Nauk Społecznych
9 baza zakupiona przez Wydział Nauk Społecznych
10 baza zakupiona przez Wydział Nauk Społecznych
11 baza zakupiona przez Wydział Nauk Społecznych
12  baza zakupiona przez Wydział Prawa i Administracji
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Czytelnicy mogli też korzystać z czasopism dostępnych bezpośrednio u wydawców - 
łącznie użytkownicy czasopism elektronicznych mieli dostęp do 40.331  tytułów. 

Łączna wartość baz zakupionych przez BUG w 2010 r. wynosiła  267.090,90 zł.

Usługa  VPN  (zdalny  dostęp  do  prenumerowanych  baz  danych):  1.120  kont 
użytkowników, 23.511 wygenerowanych sesji.

2.3.1.3 Zbiory specjalne

W 2010 r. zgromadzono 3.475 jednostek ewidencyjnych13. Wzrósł wpływ (do 
51,9 %) z egzemplarza obowiązkowego,  a mniejszy niż w 2009 r. był wpływ darów 
(36,4 % - w porównaniu do 56,6 % w r. 2009) (zob. tab. 8). 
Wśród  nowych  nabytków  na  szczególną  uwagę  zasługują  dzieła  o  charakterze 
zabytkowym: stare druki oraz cenne mapy, atlasy i grafiki (z XVI – XIX w.)

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

Poza  opracowywaniem  bieżących  nabytków  kontynuowano  prace  nad 
konwersją  do  katalogu  online  zbiorów  retrospektywnych  –  głównie  księgozbioru 
Biblioteki  Biologicznej.  Kontynuowano  także  retrokonwersję  zbiorów  Oddziału 
Informacji  Naukowej,  Biblioteki  Ekonomicznej  (w  tym  Centrum  Europejskiego)  a 
także zbiory BG w Oliwie, w tym zbiorów z dziedziny sztuki. Możliwe to było dzięki 
temu, że ok. 65% opisów katalogowych dla nowych książek kopiowanych było z bazy 
NUKAT.

W  lutym  zainicjowano  akcję  dodawania  linków  (pole  856)  do  rekordów 
bibliograficznych  w  NUKAT  dla  pozycji  zdigitalizowanych  i  umieszczonych  w 
Pomorskiej  Bibliotece  Cyfrowej.  W  ten  sposób  zmodyfikowano  360  rekordów 
bibliograficznych.

We  współpracy  z  NUKAT  kontynuowano  prace  związane  z  projektem 
„Autostrada Informacji Cyfrowej”. W połowie lipca przeprowadzono I etap scalania 
rekordów katalogu BUG z rekordami z NUKAT, w wyniku którego 46.910 rekordów 
bibliograficznych w katalogu BUG zastąpiono rekordami z NUKAT14. 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 
13 jednostki ewidencyjne: mapy, wolumeny, plansze, teki, dokumenty, utwory, płyty CD, kasety audio, kasety video, płyty DVD, 
płyty CD-ROM

14 co skutkowało ujednoliceniem informacji i automatycznym zsynchronizowaniem ewentualnych przyszłych modyfikacji
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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., stare druki, 
dokumenty  kartograficzne,  elektroniczne,  dźwiękowe15,  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 6.100  wol. 
druków zwartych. 

Przeprowadzono prace  skontrowe w Bibliotece Ekonomicznej  (druki  zwarte: 
220.740 wol.), Bibliotece Prawnej (druki ciągłe:14.773 wol.) i w Bibliotece Instytutu 
Historii  Sztuki  (8.043 wol.),  której  zbiory  włączono do nowo powołanej  Biblioteki 
Historii Kultury.

Przygotowano  ofertę  dubletów  w  ramach  wymiany  międzybibliotecznej, 
oferując  innym bibliotekom 1.736  tytułów druków zwartych  i  1.000  wol.  druków 
ciągłych.

Druki  wysokospecjalistyczne,  pochodzące  z  egzemplarza  obowiązkowego,  a 
pozostające  poza  profilem  gromadzenia  naszej  Biblioteki:  1.747  wol.  druków 
zwartych i  983 wol.  czasopism przekazano – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Kultury – innym bibliotekom naukowym w Trójmieście. 

W ramach konserwacji  zbiorów Introligatornia  oprawiła  5.421 wol.  czasopism i 
gazet oraz 5.340 wol. książek ze zbiorów BUG.

15 płyty CD i kasety audio
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BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE
W strukturze BUG działały  biblioteki specjalistyczne:

1. Biblioteka Biologiczna (z Czytelnią Oceanograficzną)
2. Biblioteka Chemiczna 
3. Biblioteka Ekonomiczna 
4. Biblioteka Humanistyczna 
5. Biblioteka Matematyczno-Fizyczna - Czytelnia
6. Biblioteka Prawna
7. Biblioteka Historii Kultury
8. Biblioteka Brytyjska

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,  Bibliotece Humanistycznej  i  Bibliotece 
Prawnej 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 2010 r. prowadzono prace przygotowawcze związane z 
planowanym  przemieszczeniem  księgozbioru  Biblioteki  Biologicznej  do  budynku 
Biblioteki  Głównej  (po  oddaniu  do  użytku  nowego  budynku  Wydziału  Biologii  w 
kampusie  Oliwa):  opracowano  w  katalogu  online  druki  zwarte  i  przeprowadzono 
selekcję podręczników akademickich.

W 2010  r.  biblioteki  specjalistyczne  odwiedziło  255.927 czytelników,  którym –  w 
czytelniach  i  w  wypożyczalniach  –  udostępniono  585.339  woluminów  książek, 
czasopism i zbiorów specjalnych, co stanowi ok. 49 % całości udostępnionych w BUG 
zasobów.  Pracownicy  bibliotek  specjalistycznych  są  stale  szkoleni  w  zakresie 
kopiowania opisów bibliograficznych dla starych zbiorów z bazy NUKAT do katalogu 
online. Ich praca istotnie zwiększa zawartość informacyjną katalogu – jest to ważne, 
gdyż studenci niechętnie korzystają z tradycyjnych, kartkowych katalogów.

Biblioteka Brytyjska, dysponująca 10.657 książek, 4 tytułami czasopism i 4.871 wol. 
zbiorów  audiowizualnych,   służy  szerokiej  publiczności  czytelniczej  z  terenu 
Trójmiasta i okolic. W 2010 r. odwiedziło ją 9.133 osoby.
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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  - do wersji 2010.1.3 (sierpień)
• kontynuacja projektu scalania baz „NUKAT - Autostrada Informacji Cyfrowej”: 

w I etapie (lipiec 2010 r.) scalono 47.067 rekordów bibliograficznych
• testowanie i dopasowywanie do obowiązujących w BUG procedur modułu 

gromadzenia w systemie Virtua

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 
usługami na UG.

Informatycy brali udział w szkoleniach:
• „Bezpieczeństwo:  archiwizacja  i  odtwarzanie  oraz inne metody zapewnienia 

ciągłości dostępu do baz danych”
• CHAMO - nowoczesny interfejs użytkownika (e-szkolenie) 

M. Skopek-Ziemlańska reprezentowała polskich użytkowników na 24th Annual EMEA 
VTLS Users’ Group Meeting (Tunezja).

Ważnym  elementem  była  współpraca  z  firmą  VTLS  Inc.  (aktywne 
wykorzystywanie  serwisów:  hotline,  Integrated  Management  (IM)  database, 
głosowanie dot.  enhncements), TASK i bibliotekami zrzeszonymi w Porozumieniu o 
Współpracy Bibliotek  Wdrażających  i  Użytkujących VTLS (kontakty za pomocą list 
dyskusyjnych: Virtua-test i PGU-Virtua).

Informatycy  z  OIN  m.in.  w  ciągu  całego  roku  wspomagali  informatycznie 
pracowników zajmujących się digitalizacją zbiorów w ramach Pomorskiej  Biblioteki 
Cyfrowej i stworzyli sieciową bazę ewidencji środków trwałych dla BUG.
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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

2010 2009 2008 2007
OBSŁUGA CZYTELNIKÓW

stan bazy 
czytelników16

39.198 36.859  35.478 35.271

udostępniono:
    

1.223.433 wol. 1.299.029 wol. 1.210.291 wol. 1.090.245 wol. 

ODWIEDZINY 570.04717 572.989 548.235 osób 504.335 osób
WYPOŻYCZENIA 
MIĘDZY-
BIBLIOTECZNE
z innych bibliotek 1.053 wol. 1.047 wol. 1.111 wol. 1.204 wol.
do innych bibliotek 1.109 wol. 1.200 wol. 1.229 wol. 1.257 wol.

SZKOLENIA
dla  studentów  I 
roku

6.889  18 8.428 osób 9.218 osób 8.128 osób

dla  studentów 
III/IV roku

106 osób 54 osoby 341 osób 452 osoby 

dla  użytkowników 
czasopism  i  baz 
danych online

513 osób 547 osób
(w tym 509 
studentów)

207 osób
(w tym 178 
studentów) 

370 osób
(w tym 319 
studentów)

Tabela 2

SALE
ILOŚĆ 
MIEJSC

UDOSTĘPNIONO NA 
ZEWNĄTRZ19 (wol.)

UDOSTĘPNIONO NA 
MIEJSCU20 (wol.)

Biblioteka Główna – 
Oddział Udostępniania i Oddział 
Inf. Naukowej

7
    

531 147.112 491.06721

Oddział Zb. Specjalnych w BG 2 29 - 3.552
Biblioteka Biologiczna   2 53 9.439 29.014
Biblioteka Chemiczna   1       20 15.051 13.160
Biblioteka Ekonomiczna 5 207 51.135 264.233
Biblioteka Historii Kultury 1 23 49 85
Biblioteka Humanistyczna 2 89 12.618 31.629
Biblioteka Matematyczno-Fizyczna 1 30 20 8.158
Biblioteka Prawna 3 103 16.667 130.529
RAZEM 23 1.085 252.091 971.342

Razem udostępniono 1.223.433 wol. (spadek o 75.596 w stosunku do r. 2009)

16  stan na 31 grudnia danego roku
17 255.927 osoby w bibliotekach specjalistycznych, 314.120 osób w BG (odczyt z bramki, łącznie z uczestnikami konferencji, 
zajęć dydaktycznych, posiedzeń Senatu UG, itp.)
18 w tym 6.789   – online, 100 - tradycyjnie
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 w tym: czytelnie 423.696, część magazynowa 61.904, OIN 5.467
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POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA
Tabela 3

Wykonane 
skany

Publikacje 
umieszczone 

w PBC

Opisy 
katalogowe w 

formacie Dublin 
Core

Odwiedziny

ogółem22 zasób 
BUG 

184.289 2.61923 2.876 251.030 31.685

5.3 Zbiory

5.3.1 Gromadzenie
(stan na dzień 31.12.2010 r.)

Tabela 4
Wyszczególnienie stan inwentarzowy

Książki 959.211
Czasopisma 309.493
Zbiory Specjalne 164.723
Razem 1.433.427 wol./jedn.

W ciągu 2010 roku zgromadzono:

Tabela 5
Wyszczególnienie Wpływy (wol./jedn.) Ubytki (wol.)

Książki                  23.117 6.100
Czasopisma 8.069 -
Zbiory Specjalne 3.475 -
Razem 34.661 6.100
Bilans 28.561 wol./jedn.

   

22 dotyczy całego portalu PBC
23 I. miejsce wśród partnerów PBC
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ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW ZWARTYCH

Tabela 6

Rodzaj 
wpływu

Druki zwarte Wartość
zgromadzonych

druków zwartych (zł) 
Liczba 

tytułów
Liczba
wol.

Uwagi
(wol.)

Zakup    3.355 6.922 krajowe: 6.084
zagraniczne: 1.032

511.608,59 

Egz. 
obowiązkowy

10.257 11.584 - 438.945,02 

Dary 2.234 3.056 krajowe: 979
zagraniczne: 2.077

116.241,79 

Wymiana   1.077   1.156 krajowe: 176
zagraniczne: 901

36.123,23 

Inne      114 366 krajowe: 413
zagraniczne: 58

50.997,52

Razem 17.037 23.084 - 1.136.304,28
                                           

ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH

Tabela 7
Wyszczególnienie Ilość tytułów Wartość (zł)
Prenumerata drukowana polska 500 99.856,09
Prenumerata drukowana 
zagraniczna

630 1.740.088,30

Dary 223 68.431,00
Wymiana 153 21.830,00
Egz. obowiązkowy 4.689 194.639,00
Razem 6.195 2.124.84439

ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZBIORÓW SPECJALNYCH 

Tabela 8
Wyszczególnienie Jednostki 

ewidencyjne
Wartość (zł)

Zakup 408           103.745,79
Dary 1.264 3.904,50
Egzemplarz obowiązkowy 1.803 18.223,40
Razem 3.475 125.873,69
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KOMPUTEROWE BAZY DANYCH

Tabela 9
Bieżący dostęp do czasopism i książek w wersji elektronicznej

ilość tytułów wartość
czasopisma 40.331 424.379,62 zł
książki 51.052 69.136,01

4.3.2 Opracowanie zbiorów

Tabela 10
Rekordy 

bibliograficzne24
Rekordy 

egzemplarza
Rekordy 
zasobu

Opracowanie 
przedmiotowe

(tytuły)

Rekordy KHW

nowe skopiowane

61.703 1.566

książki czasopisma formalne przedmioto
we

11.308 26.968
7.357 479

6.375 375

RAZEM: 38.276 RAZEM: 6.750

Hasła przedmiotowe rozwinięte:3.283
Klasyfikacja dokumentów do „wolnego dostępu”: 16.411

5.4 Inne dane

STAN  KATALOGU  ONLINE25

(31.12.2010 r.)

Tabela 11
Rodzaj 
rekordu

Ilość

bibliograficzne 379.93726

khw27 561.063
egzemplarza 675.539

zasobu 17.466

Katalog online wykazuje:
• 70,4 % książek (egzemplarze) 
• 95 % czasopism (tytuły)

ze zbiorów Biblioteki UG.

24 W tym: czasopisma, dok. filmowe, dok. dźwiękowe, dok. kartograficzne, dok. elektroniczne, dokumenty życia społecznego, 
normy, stare druki.
25 obejmuje także dane dotyczące bibliotek: Centrum Herdera, Instytutu Filozofii i Socjologii i pozostałych bibliotek 
instytutowych
26 w tym: 14.911 dla wydawnictw ciągłych
27 hasła opisów katalogowych
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W r. 2010:
 wydano .... zł na zakup książek dla jednego użytkownika28 biblioteki,
 przypadało .... wol. nowej książki29 dla jednego użytkownika biblioteki,

średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła:
44,50 zł - dla książek polskich (pochodzących z zakupu),

 287 zł - dla książek zagranicznych,         
 38 zł - dla książki z egzemplarza obowiązkowego.

28 wszyscy pracownicy i studenci UG
29 łącznie z eo, wymianą i darami
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6. PRACOWNICY BIBLIOTEKI

6.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece

Pracownicy działalności podstawowej: 184, 5 etatu
    w tym:
               bibliotekarzy dyplomowanych        4 etaty
               bibliotekarzy  i pracowników bibliotecznych     180,5 etatu  

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

6.2. Struktura wykształcenia

Tabela 14
WYKSZTAŁCENIE ILOŚĆ ETATÓW

wyższe (magisterskie) 150,25
wyższe (licencjat) 6
średnie 31
zasadnicze zawodowe 9
podstawowe 1

6.3. Absencja      
    Ogółem dni absencji było: 6.981
    w tym:
               urlopy wychowawcze 1.585
               zwolnienia lekarskie i inne urlopy30        5.177 

6.4 Konferencje. Dokształcanie

Studia wyższe (licencjat) ukończyły 2 osoby.
Studia podyplomowe ukończyło 10 osób. 
13 osób uczestniczyło w konferencjach, w warsztatach tematycznych uczestniczyło 6 
osób.

6.5 Publikacje, referaty
6.5.1 Publikacje

Ewa Chrzan:
1. 39. konferencja LIBER (Aarhus, Dania, 29 czerwca - 2 lipca 2010 r.) / Ewa Chrzan // Przegląd 

biblioteczny, 2010, R. 78, z. 3, s. 390-391.

30 bez urlopów wypoczynkowych
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Emilia Jakimowicz: 
1. Stefan Banach. Remarkable Life, Brilliant Mathematics.  Materiały biograficzne pod red. Emilii 

Jakimowicz i Adama Miranowicza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2010. Wyd.2 rozsz.

Grażyna Jaśkowiak:
1. Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego / Grażyna Jaśkowiak // Uniwersytet Gdański 

1970-2010 / red. Anna Paner i Arnold  Kłonczyński. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański 2010, s. 
587-598.

2. Nowa Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego. W: Stare i nowe w bibliotece : współpraca 
czy konkurencja : materiały konferencyjne, pod red. Marii Wrocławskiej, Justyny Jerzyk-
Wojteckiej. Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. s.[45]-53. 

Antoni Kakareko:
„Gazeta Uniwerystecka”:

1. Dawne gdańskie periodyki naukowe / Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka, 2009-2010, 
nr 17-18 (110 - 111), grudzień 2009 - styczeń 2010, s. 29.

2. Miscellanea Pruskie królewieckiego bibliotekarza / Antoni Kakareko // Gazeta 
Uniwersytecka,2010, nr 19 (112), luty, s. 26.

3. Historyczne „perełki” zawarte „klocku” / Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka, 2010, nr 
20 (113), marzec, s. 22.

4. Historyczne „perełki” zawarte w „klocku”(2) / Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka, 2010, 
nr 22 (115), maj, s. 22.

5. Gdańska edycja biografistyki / Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka, 2010, nr 23 (116), 
czerwiec, s. 22.

6. Gdańskie biografie króla Władysława IV / Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka, 2010, nr 
25 (118), listopad, s.18.

7. Nowa kadencja „Solidarności” / Antoni Kakareko // Gazeta Uniwersytecka, 2010,  nr 20 (113), 
marzec, s. 24.

Inne:
1. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w Uniwersytecie Gdańskim 1980 – 

2010/ Antoni Kakareko // Uniwersytet Gdański 1970-2010 / red. Anna Paner i Arnold 
Kłonczyński. - Gdańsk: Uniwersytet Gdański 2010, s. 693-704.

2. Akcenty morskie w życiu intelektualnym i społeczno-politycznym Wilna okresu Drugiej 
Rzeczypospolitej / Antoni Kakareko//  Druga Rzeczpospolita z morzem w tle. Księga 
pamiątkowa poświęcona profesorowi Romanowi Wapińskiemu / pod  red. nauk. Andrzeja 
Drzewieckiego i Eugeniusza Koko. - Gdańsk: Wydz. Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego ; 
Gdynia: Dowództwo Marynarki  Wojennej RP ; [Druk] Zespół  Redakcyjno - Wydawniczy MW, 
2010, s. 129-138.

3. XXX lat NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Gdańskiego/ Antoni Kakareko 

Magdalena Ruszkowska:
1. Katalogowanie wydawnictw ciągłych nie jest łatwe (jak sobie radzić w trudnych 

przepadkach) / Magdalena Ruszkowska // Bibliotekarz, 2010, nr 12, s. 17-21.

Dominik Zieliński:
1. Ludwik XIV - król i człowiek // Barok, 2010, R. 17, nr 1 (33), s. 216-223.
2. Między Historią Króla a Historią Psyche. Francuskie pierwowzory w malarskiej dekoracji wnętrz 

pałacu Herrenchiemsee // Rocznik Historii Sztuki, 2010, T. 35, s. [69]-113. 

6.5.2 Referaty

1. Wolny dostęp jako element nowoczesnego zarządzania, czyli co klientom (czytelnikom) daje 
fundamentalna zmiana w firmie (bibliotece)? / Rafał Kulczycki. Konferencja „Biblioteka otwarta na 
zmiany”. Olsztyn 20-22 września 2010 r.
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2. Praktyczny poradnik katalogowania wydawnictw ciągłych / Magdalena Ruszkowska. Spotkanie 
robocze bibliotekarzy katalogujących wydawnictwa ciągłe. Poznań, 7-9.06.2010 r.

3. Grafika jako narzędzie badawcze dla malarstwa epoki historyzmu. Pierwowzory graficzne dekoracji 
malarskiej pałacu Ludwika II Bawarskiego: Linderhof i Herreuchiemsee / Dominik Zieliński. 
Konferencja międzynarodowa: Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Warszawa 
(BUW) 1-3.12.2010 r.

6.6 Nagrody i odznaczenia

• 20 pracowników zostało wyróżnionych Nagrodą Rektora.

• 6 osób Medalem Złotym za Długoletnią Służbę

• 2 osoby zostały odznaczonych Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.
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7. SPRAWY ADMINISTRACYJNE

7.1 Powierzchnia
Powierzchnia użytkowa BUG (w 13 obiektach) na dzień 31.12.2010 r. wynosiła 
Biblioteka Główna UG: 9.366 m2

biblioteki specjalistyczne31, magazyn składowy: 8.255 m2

RAZEM: 17.621  m2

7.2 Inwestycje  i remonty

W  Bibliotece  Ekonomicznej  UG  wymieniono  dżwigi  towarowe,  zainstalowano 
oświetlenie ewakuacyjne i rozpoczęto termomodernizacje budynku, m.in:
• wymieniono stolarkę okienną i  drzwiową oraz parapety  (127 okien, 4 pary 

drzwi zewnętrznych)
• wykonano izolację termowilgociową i termiczną
• zmodernizowano węzeł cieplny
• docieplono stropodach i ściany zewnętrzne
• wymieniono  rynny i rury spustowe
• wyremontowano instalację odgromową

 

W  budynku Magazynu Składowego w Brzeźnie oraz Biblioteki Chemicznej wykonano 
doraźne  naprawy dachów.

31 w 2010 r.  włączono do BUG Bibliotekę Katedry Filologii Romańskiej i biblioteki przy ul. Bielańskiej (obecnie: Biblioteka Historii 
Kultury)
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8. PLANY

1. Stałe  doskonalenie  form  pracy  z  czytelnikami  oraz  przygotowywanie 
nowoczesnych usług i źródeł informacji:

• współpraca  z  firmą  VTLS  Inc.  w  zakresie  wdrożenia  CHAMO  – 
nowoczesnego interfejsu użytkownika

• umożliwienie  dokonywania  rezerwacji  książek  czytelnikom  (bez 
pośrednictwa bibliotekarza)

2. Organizacja warsztatów dot. modułu gromadzenia Virtua dla bibliotekarzy z 
polskich bibliotek stosujących oprogramowanie VTLS Virtua

3. Kontynuacja koniecznych przemieszczeń księgozbiorów, w tym przeniesienie 
zbiorów z Biblioteki Biologicznej do Biblioteki Głównej

4. Dalsze intensywne opracowywanie zbiorów retrospektywnych
5. Planowa i systematyczna selekcja zbiorów.
6. 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

7. Wdrożenie  programu testowania  nowych wersji  oprogramowania  Virtua  we 
wszystkich oddziałach BUG – przed podjęciem decyzji o migracji

8. Kolejne remonty w bibliotekach specjalistycznych

25


	1.		GŁÓWNE DOKONANIA
	1.1 Najważniejsze wydarzenia i trendy
	1.2 Budżet
	1.3 Współpraca
	1.3.1 Rada Biblioteczna 
	1.3.2 Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS
	1.3.3 Współpraca w Trójmieście i województwie pomorskim
	1.3.3.3 Pomorska Biblioteka Cyfrowa

	1.3.4 NUKAT
	1.3.5 Inne 


	2.		EFEKTY DZIAŁALNOŚCI
	2.1 Czytelnicy, wypożyczenia. 
	2.2 Działalność informacyjna
	2.2.1 Usługi informacyjne
	2.2.2 Szkolenia
	2.2.3 Wystawy i prezentacje

	Biblioteka Brytyjska
	Biblioteka Humanistyczna
	Biblioteka Matematyczno-Fizyczna
	2.2.4 Konferencje

	2.3 Zbiory
	2.3.1.1 Druki zwarte
	Dary stanowiły ok. 13 %  ogólnego wpływu druków zwartych.
	2.3.1.2 Druki ciągłe
	2.3.1.3 Zbiory specjalne
	2.3.2 Opracowanie alfabetyczne 
	2.3.2.1 Druki zwarte
	2.3.2.2 Druki ciągłe
	2.3.2.3 Zbiory specjalne

	2.3.4 Gospodarka zasobami bibliotecznymi


	BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE
	KOMPUTERYZACJA
	Kontynuowano standardowe prace związane z informatyzacją BUG, w tym:

	5. 	STATYSTYKA BIBLIOTECZNA
	5.1 Udostępnianie
	5.3.1 Gromadzenie
	Razem
	Bieżący dostęp do czasopism i książek w wersji elektronicznej

	4.3.2 Opracowanie zbiorów

	5.4 Inne dane
	średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła:
	44,50 zł - dla książek polskich (pochodzących z zakupu),


	6.		PRACOWNICY BIBLIOTEKI
	6.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece		
	6.2. Struktura wykształcenia
	6.3. Absencja      
	6.4 Konferencje. Dokształcanie
	6.5 Publikacje, referaty
	6.5.1 Publikacje
	6.5.2 Referaty

	6.6 Nagrody i odznaczenia

	7.		SPRAWY ADMINISTRACYJNE
	7.1 Powierzchnia
	7.2 Inwestycje  i remonty

	8.		PLANY

