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1. GŁÓWNE DOKONANIA 

1.1 Najważniejsze wydarzenia i trendy 

Rok 2013 zaznaczył się w BUG m.in. następującymi wydarzeniami: 

+ 
• zakup i uruchomienie multiwyszukiwarki dla zasobów elektronicznych 

udostępnianych przez BUG (grudzień 2013 r.) 

• udostępnienie czytelnikom CHAMO: nowego, intuicyjnego interfejsu do 
katalogu online BUG (październik 2013 r.) 

• wzrost liczby użytkowników serwisów elektronicznych, oferujących 
czasopisma i książki (prenumerata BUG) 

• dalszy znaczny wzrost zainteresowania zasobem Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej 

- 
• po raz kolejny odnotowano spadek wypożyczeń książek i czasopism 

tradycyjnych.  

1.2 Budżet 

 

 

1.3 Współpraca 

1.3.1 Rada Biblioteczna 

Odbyły się dwa posiedzenia Rady Bibliotecznej, na których m.in.: 

 ustalono limity na zakup książek zagranicznych, 

 omówiono prenumeratę czasopism zagranicznych i baz elektronicznych, 

 przedstawiono propozycje zmian organizacyjnych w strukturze BUG, planowanych od 
1 stycznia 2014 r. Dotyczyły: 

 zmiany nazwy Biblioteki Chemicznej na Magazyn Biblioteczny  

 rozwiązania Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Druków Zwartych, Oddziału 
Czasopism i Oddziału Opracowania Druków Zwartych  

 powołania Oddziału Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów oraz Oddziału 
Opracowania Zbiorów 
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 podziału Oddziału Informacji Naukowej na Oddział Informacji i Promocji oraz 
Oddział Bibliografii i Bibliometrii. 

Propozycje zostały zaakceptowane przez członków Rady Bibliotecznej. 

1.3.2 Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS 

Ewa Chrzan, Maria Skopek-Ziemlańska i Zbigniew Misiewicz wzięli udział w Spotkaniu 
Polskiej Grupy Użytkowników VTLS Virtua, które odbyło się w dn. 10-11 czerwca 2013 r. w 
Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Głównym tematem spotkania była funkcjonalność 
interfejsu użytkownika CHAMO i przedstawienie rezultatów testowania i wdrożenia w kilku 
bibliotekach. 

Maria Skopek-Ziemlańska wzięła udział w 27. EMEA Users’ Group Meeting, które odbyło się 
w dn. 25-27 września 2013 r. w Lund (Szwecja): zaprezentowała rozwój komputeryzacji w 
BUG i uczestniczyła w seminarium Virtua System Internals. Przedstawiła problemy związane z 
wdrożeniem CHAMO pracownikom VTLS Inc. 

E. Chrzan była członkiem Steering Committee of EMEA VTLS Users’ Group i przewodniczącą 
Polskiej Grupy Użytkowników VTLS. 

1.3.3 Współpraca w Trójmieście i województwie pomorskim 

W 2013 r. w grupie bibliotek tworzących zasób PBC Biblioteka UG była w dalszym ciągu na 1. 
miejscu pod względem liczby opublikowanych dokumentów. 

Łączna liczba odwiedzin portalu PBC od 1 grudnia 2009 r.1 wyniosła 3.306.581. W ciągu 2013 
r. portal PBC odwiedziło 1.026.953 osób, a kolekcję przygotowaną przez BUG czytało 242.341 
osób. Największym zainteresowaniem cieszyły się czasopisma, gazety i dokumenty dotyczące 
historii Trójmiasta i regionu oraz materiały dydaktyczne.  

Prezentację "Biblioteka Cyfrowa - nowoczesna biblioteka w twoim domu: 
zasób BUG w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej” zaprezentowano w czasie Tygodnia Bibliotek.  

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. 

Najważniejszym zadaniem realizowanym wspólnie z NUKAT był trwający od 2009 r. projekt 
„NUKAT – Autostrada Informacji Cyfrowej”. W 2013 r. w ramach projektu scalono 1.918 
rekordów bibliograficznych druków zwartych w katalogu online BUG. 

Centrum NUKAT zorganizowało 5 szkoleń online, w których brali udział bibliotekarze z BUG.  

1.3.5 Inne  

W 2013 r. Biblioteka UG kontynuowała współpracę z bibliotekami tworzącymi bazę 
SYMPONet (informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i 
pokonferencyjnych) – przekazano 553 nowe opisy, 49 opisów zmodyfikowano. 

                                                      
1 otwarcie portalu PBC 
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Do bazy ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts), która tworzona jest przez 
międzynarodową sieć centrów informacyjnych, wprowadzono 75 rekordów. Jako 
współtwórca bazy ASFA Biblioteka ma bezpłatny dostęp do jej zawartości. 
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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 (560 miejsc dla czytelników, 84 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” to ok. 461.000 wol. 
książek i ok. 147.000 wol. czasopism. 

Liczba zarejestrowanych użytkowników Biblioteki UG wynosiła 42.373 osób (↑ o 1.892 
osoby w stosunku do 2012 r.). Aktywnych użytkowników w 2013 r. było 16.991 (↓ o 1.221 
osób w stosunku do r. 2012).2. 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadziła 874 wol. (w tym 47 wol. z zagranicy) i wysłała 
do innych bibliotek 1.245 wol. (w tym 13 wol. za granicę) Współpracowano z 338 
bibliotekami (w tym z 47 zagranicznymi). 

2.2 Działalność informacyjna 

2.2.1 Usługi informacyjne 

We wszystkich placówkach BUG: 

 udzielono 128.728 informacji (↓ o 5.523 w stosunku do 2012 r.), w tym: 

 63.284 informacji katalogowych, 

 8.864 informacji bibliograficznych, 

 56.580 informacji rzeczowych, 

 zrealizowano 430 kwerend. 

W 2013 r. do Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG 
wprowadzono 5.543 rekordy. 

Stale aktualizowano stronę domową BUG, dodając nowe zakładki, aktualne instrukcje i in. 
treści ważne dla użytkowników. 

W 2013 r. odnotowano: 

 437.317 wejść na stronę http://katalog.bg.ug.gda.pl/ 

 538.061 wejść na stronę http://www.bg.ug.edu.pl/  

 7.029 wejść na stronę http://przewodnik.bg.ug.edu.pl/ 

 554 wejścia na stronę http://e-kartki.bg.ug.edu.pl/ 

                                                      
2 tzn. użytkowników, którzy w 2013 r. wypożyczyli przynajmniej 1 wol. ze zbiorów BUG 

http://katalog.bg.ug.gda.pl/
http://www.bg.ug.edu.pl/
http://przewodnik.bg.ug.edu.pl/
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We wszystkich agendach BUG czytelnicy mają dostęp do 175 komputerów z dostępem do 
Internetu (84 – w BG, 91 - w bibliotekach specjalistycznych).  

Zaktualizowano i wydrukowano informatory:  

 Katalogi BUG  

 Czytelnie i Wypożyczalnie BUG 

 Biblioteki naukowe Trójmiasta 
Przygotowano i wydano dwa numery elektronicznego biuletynu BUGletyn 
(http://issuu.com/bugletyn). 

2.2.2 Szkolenia 

Kontynuowano szkolenie biblioteczne online. Do końca 2013 r. test kontrolny zaliczyło 7.508 
studentów (↑o 583).  

W Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych kontynuowano szkolenia i zajęcia z 
przysposobienia informacyjno-bibliograficznego dla studentów wyższych lat (958 osób)  
1.083 osoby (^ o 357) Szkolenia prowadzone były z użyciem nowoczesnego sprzętu, 
umożliwiającego prezentację katalogu online i dostępnych baz danych – zwiększa to 
znacząco ich wartość informacyjną i poznawczą.  

Zorganizowano kolejne szkolenia dla użytkowników czasopism i baz danych online – 
odbywały się w Bibliotece Głównej, Bibliotece Ekonomicznej i na wydziałach UG. Ogółem 
przeszkolono 3713 osób (↑o 22). 

Przeprowadzono lekcje biblioteczne dla 150 uczniów szkół średnich. 

Ważnym aspektem działalności informacyjnej jest pozyskiwanie dostępów testowych do 
pojawiających się na rynku nowych baz danych. Pracownicy i studenci są informowani o 
możliwości testowania, zachęcani do korzystania i wyrażania opinii o przydatności danej 
bazy. Następnie prowadzona jest analiza wyników testowania, służąca do podejmowania 
decyzji o ewentualnym zakupie bazy.  

Stałym zainteresowaniem cieszą się wycieczki po Bibliotece Głównej: budynek odwiedziło 
108 grup (2.001 osób). 

2.2.3 Wystawy i prezentacje 

Ogółem w BUG zorganizowano 17 wystaw tematycznych. 

Wystawy zorganizowane w Bibliotece Głównej:  

 Artur Grottger, malarz powstania styczniowego 

 Nagroda im. K. Dedeciusa dla tłumaczy polskich i zagranicznych 

 Regionalna Gala Finałowa Fotografii Studenckiej  

 Po morzach i oceanach. Wystawa malarstwa Gabriela Oleszka 

 Twórczość Edwarda Kajdańskiego 

 Nagrody Nike 2013 

                                                      
3 244 osoby: Stanowisko ds. Zarządzania i Udostępniania Baz Danych, 118 osób; Biblioteka Ekonomiczna UG, 9 osób: Oddział Informacji 
Naukowej BG 
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 Odkrywanie Tuwima 

 Shakespeare po polsku 
 

Wystawy zorganizowane przez biblioteki specjalistyczne: 

Biblioteka Humanistyczna 

 GrimmZeit 2013 r. Rok jubileuszowy poświęcony twórczości Jakuba i Wilhelma 
Grimów 

Biblioteka Ekonomiczna 

 Międzynarodowe strategie marketingowe 

 Zarządzanie zasobami ludzkimi w zbiorach Biblioteki Ekonomicznej  

 Turystyka we współczesnej gospodarce 

 Ekologia we współczesnej ekonomii 

 Nobliści z dziedziny ekonomii w zbiorach Biblioteki Ekonomicznej. 

Biblioteka Prawna 

 Kryminologia. Kryminalistyka. Kryminał 

 Michiko Tsukada. Ambasadorka kultury polskiej w kraju Kwitnącej Wiśni 

 Profesor Jarosław Warylewski. Jubileusz 25- lecia pracy na Uniwersytecie Gdańskim 

W ramach X Bałtyckiego Festiwalu Nauki przygotowano następujące imprezy: 

 Krajarka, nożyce, wiertarka (pokaz w introligatorni) 

 Sztuka przywracania życia książkom (pokaz i wystawa) 

 Verba, volant, scripta manent. Słowa ulatują, to co zapisane pozostaje. 

 Multimedialna historia książki i bibliotek (prezentacja) 

 Tajemnice druku (warsztaty) 

 W przybliżeniu, czyli sekrety biblioteki (zwiedzanie) 

 Mogę być… (wystawa) 

 Iluminacje - plastyczne wariacje 

 Poranki prasoznawcze (warsztaty) 

 Magnetyczne postaci z bajek (warsztaty) 

 Myśl, działaj, twórz (warsztaty z kreatywności)  

 W obiektywie wyobraźni (warsztaty z kolażu) 

 Czytanie na śniadanie (warsztaty) 

 Recykling w sztuce użytkowej. Tworzymy pocztówki/książki artystyczne (warsztaty) 

 Sztuka w bibliotece, biblioteka w sztuce – prezentacja 
 

W ww. imprezach uczestniczyły 2.303 osoby.  

2.2.4 Konferencje, szkolenia, warsztaty 

W konferencjach uczestniczyło 29 osób (2 osoby przedstawiły referaty). W warsztatach i 
szkoleniach wewnętrznych brało udział ok. 270 osób. 

W kursach i szkoleniach zewnętrznych wzięło udział 6 osób. 
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W ramach projektu Erasmus Staff Training Week dwie osoby przebywały w Bibliotece 
Uniwersytetu w Ferrarze (Włochy) i dwie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Budapeszcie 
(Węgry). 

2.3 Zbiory 

 2.3.1 Gromadzenie i uzupełnianie  

(zob. tab. 3 – 8) 

2.3.1.1 Druki zwarte 

Do Biblioteki wpłynęło 24.934 wol. druków zwartych: 9.024 wol. pochodziło z zakupu i 
stanowiło 36,2 % ogólnego wpływu książek.  

Pozostałe woluminy, podobnie jak w latach poprzednich, to egzemplarz obowiązkowy 
(12.834 wol.), dary (2.117 wol.) oraz książki pochodzące z wymiany i innych źródeł (911 wol.). 
Do księgozbioru wprowadzono 16.467 nowych tytułów.  

Egzemplarz obowiązkowy w dalszym ciągu był głównym źródłem wpływu druków zwartych 
polskich i stanowił prawie 51,5% ogólnego wpływu książek. Książki pochodzące z 
egzemplarza obowiązkowego i darów poddano ocenie pod kątem celowości ich włączenia do 
zbiorów: do księgozbioru włączono 12.834 wol. Średnia cena książki włączonej do zbiorów 
Biblioteki z egzemplarza obowiązkowego wyniosła 42,- zł. 

Dary (2.117 wol.) stanowiły 8,5 % ogólnego wpływu druków zwartych. 

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2013 prowadziła wymianę publikacji z 162 
kontrahentami (107 krajowych, 55 zagranicznych). Dokumenty uzyskane tą drogą to 634 wol. 
druków zwartych i 504 wol. druków ciągłych. 

Wpływ ze wszystkich źródeł w 2013 r. był porównywalny z wpływem w r. 2012 (↑o 86 wol.) 

Średnia cena książki krajowej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła 42 zł. 

Książki zagraniczne kupowano głównie na zamówienie pracowników naukowych. Zakup 
wydawnictw zagranicznych wyniósł 1.372 wol., stanowił 5,5% ogólnego wpływu druków 
zwartych (↑o 376 wol. w stosunku 2012 r.). Średnia cena książki zagranicznej zakupionej 
przez Bibliotekę wyniosła ok. 215,00 zł. 

Biblioteka UG w 2013 r. umożliwiała dostęp do 2.734.017 e-książek, zawartych w 8 bazach 
krajowych i zagranicznych. Książki dostępne były ze strony http://www.bg.univ.gda.pl 

Najliczniejsze kolekcje to: 

 Academic Research eBooks Library   2.596.083 pozycje  

 Academic Complete       107.702 pozycje  

 SpringerLINK (licencja narodowa)     27.087 pozycji 
 

W związku z wdrożeniem modułu gromadzenia Virtua Oddział Gromadzenia Druków 
Zwartych przejął część czynności przynależnych do Oddziału Opracowania Druków Zwartych.  

W 2013 r. pracownicy Oddziału Gromadzenia Druków Zwartych: 

 skopiowali z NUKAT 18.323 rekordów bibliograficznych, 

 utworzyli 28.707 rekordów egzemplarza. 

http://www.bg.univ.gda.pl/
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Przeprowadzono przetarg na dostawę książek zagranicznych dla biblioteki i jednostek 
organizacyjnych UG. Dostawa książek krajowych realizowana była przez z firmę AZYMUT, 
która zaoferowała 35% rabatu, a książek zagranicznych – przez firmę ABE-IPS (21,8% rabatu). 

2.3.1.2 Druki ciągłe 

BUG udostępnia 18.802 tytułów czasopism w wersji drukowanej. W r. 2013 Biblioteka na 
bieżąco gromadziła 5.566 tytułów czasopism tradycyjnych (↓ o 264 w stosunku do r. 2012). 

Dostawcą czasopism zagranicznych była wyłoniona w drodze przetargu firma ABE Marketing.  

BUG oferowała dostęp do baz dostępnych dzięki licencji narodowej – w ramach Wirtualnej 
Biblioteki Nauki (EBSCO, Nature, Science, Science Direct, SpringerLink, Wiley-Blackwell, Web 
of Knowledge, SCOPUS). 

Łączna wartość baz zakupionych przez BUG w 2013 r. wynosiła 506.555,12 zł (↑ o 
190.025,84 zł w stosunku do 2012 r.). 

Usługa VPN (zdalny dostęp do prenumerowanych baz danych):  

 1.414 konta użytkowników (↑ o 310), 

 58.832 wygenerowane sesje (↑ o 7.704). 

2.3.1.3 Zbiory specjalne 

W 2013 r. zgromadzono 3.485 jednostek ewidencyjnych4 (↑o 530 w stosunku do 2012 r.). 
Wśród nowych nabytków na szczególną uwagę zasługują dzieła o charakterze zabytkowym: 
zakupiono 2 stare druki, 57 grafiki i 127 map. 

2.3.2 Opracowanie alfabetyczne  

(zob. tab. 9 – 13) 

2.3.2.1 Druki zwarte 

Rekordy dla bieżących nabytków kopiowano w większości przypadków w Oddziale 
Gromadzenia. Katalogowanie obejmowało tylko te pozycje, dla których nie było opisów w 
bazie NUKAT. 16.658 woluminów (ok. 68% książek) przejętych z Oddziału Gromadzenia 
kierowano od razu do sygnowania i wysyłki do BG i bibliotek specjalistycznych. 

Poza opracowywaniem bieżących nabytków kontynuowano prace nad konwersją do 
katalogu online zbiorów retrospektywnych z Biblioteki Głównej i Bibliotek: Chemicznej, 
Prawnej, Historii Kultury, Humanistycznej (przejęty księgozbiór Katedry Romanistyki), 
Biologicznej i Brytyjskiej. Łącznie retrokonwersji poddano 2.998 tytułów. 

W ramach utrzymywania spójności katalogu online BUG z bazą NUKAT na bieżąco 
dokonywano stosownych poprawek na podstawie raportów z przetwarzania bufora oraz 
melioracji związanych ze zmianami w bazie katalogu NUKAT. Przeprowadzano także 
okresowe czynności porządkowe w katalogu lokalnym BUG. 

                                                      

4 jednostki ewidencyjne: mapy, wolumeny, plansze, teki, dokumenty, utwory, płyty CD, kasety audio, kasety video, płyty DVD, płyty CD-

ROM, płyty CD i kasety audio. 
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2.3.2.2 Druki ciągłe 

Na bieżąco opracowywano nowe wpływy. Kontynuowano opracowywanie czasopism 
monograficznych. Stale prowadzone są prace, związane ze zmianami w klasyfikacji 
dokumentów (z druków zwartych na ciągłe i odwrotnie).  

2.3.2.3 Zbiory specjalne 

W 2013 r. dopisano do inwentarza 1.592 jedn. zbiorów specjalnych. Zbiory katalogowano w 
systemie Virtua w formacie MARC 21 (książki z XIX w., stare druki, dokumenty kartograficzne, 
elektroniczne, dźwiękowe5 i filmowe, normy i dokumenty życia społecznego). Ogółem 
wprowadzono do katalogu online 3.699 opisów bibliograficznych (2.032 dla zbiorów 
specjalnych i 1.667 – dla książek XIX-wiecznych). W systemie tradycyjnym – na kartach 
katalogowych – opracowano 14 jedn. rękopisów. 

2.3.4 Gospodarka zasobami bibliotecznymi 

Kontynuowano selekcję księgozbioru: odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 13.029 wol. 
druków zwartych i 1.860 wol. druków ciągłych.  

Kontynuowano inwentaryzację druków ciągłych w Bibliotece Ekonomicznej. Skontrum objęło 
118.411 wol. 

Przygotowano ofertę dubletów w ramach wymiany międzybibliotecznej, oferując innym 
bibliotekom 3.886 wol. druków zwartych i 2.028 wol. druków ciągłych. 

Druki pochodzące z egzemplarza obowiązkowego, a pozostające poza profilem gromadzenia 
Biblioteki: 8.094 wol. druków zwartych i 1.281 wol. czasopism, przekazano – zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Kultury – innym bibliotekom naukowym w Trójmieście.  

W Pracowni Konserwacji dokonano konserwacji 10 obiektów starodrucznych. W ramach prac 
konserwatorskich m.in. naprawiono karty tytułowe, uzupełniono ubytki skóry opraw 
(szerfowanie), usunięto zanieczyszczenia, scalono i wyprostowano karty, natłuszczono 
oprawy skórzane. Wykonano dokumentację fotograficzną oraz opisową wykonanych prac. 

W ramach konserwacji zbiorów Introligatornia oprawiła 4.936 wol. czasopism i gazet oraz 
5.498 wol. książek ze zbiorów BUG. 

 

                                                      
5 płyty CD i kasety audio 
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3. BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE 

W strukturze BUG działały w 2013 r. biblioteki specjalistyczne: 

1. Biblioteka Biologiczna6 (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 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 2013 r. w bibliotekach specjalistycznych udostępniono 468.065 (↓ o 19.565wol.) 
woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych, co stanowi ok. 45 % 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 powiększa zawartość katalogu online – jest to ważne, gdyż 
czytelnicy niechętnie korzystają z katalogów kartkowych.  

W 2013 r. w bibliotekach specjalistycznych wprowadzono do katalogu online 11.755 opisów 
bibliograficznych (utworzone lub skopiowane z NUKAT) i 17.167 opisów egzemplarza. 

Księgozbiór Biblioteki Brytyjskiej: 10.934 książek i 5.189 wol./jednostek zbiorów 
audiowizualnych, służy szerokiej publiczności czytelniczej z terenu Trójmiasta i okolic. W 
2013 r. odwiedziło ją 6.413osób (w 2012 r.: 7.337 osób), którym udostępniono 17.795 
wol./jednostek (w 2012 r.: 19.688 wol./jednostki). 

ZMIANY ORGANIZACYJNE 

W związku z przejściem na emeryturę kierownika Biblioteki Biologicznej od dn. 1 
października 2013 r. nadzór organizacyjny nad placówka przy ul. Kładki w Gdańsku przejął 
kierownik Biblioteki Historii Kultury, a nadzór organizacyjny nad czytelnia Oceanograficzną w 
Gdyni przejął kierownik Biblioteki Ekonomicznej. 

                                                      

6 Od 2011 r. jest to wyłącznie czytelnia dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. 
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4. KOMPUTERYZACJA 

 

Prace na rzecz Biblioteki wykonywane były przez 3 informatyków zatrudnionych w BUG, 2 
specjalistów ds. sprzętu audiowizualnego oraz dwuosobowy (1 ½ etatu ) zespół 
informatyków - pracowników Ośrodka Informatycznego UG.  

Kontynuowano standardowe procedury i czynności związane z informatyzacją BUG. 
Dodatkowo przeprowadzone były następujące prace: 

• migracja systemu Virtua do wersji 2012.2.x 
• upgrade: Infostation do wersji 2012.2.2, iPortal do wersji 2012.2 
• modyfikacja strony www generującą statystyki do usługi VPN  
• zainstalowanie i skonfigurowano 3 urządzenia wielofunkcyjne Ricoh Afficio MP 2352 
Intensywnie testowano i modyfikowano ustawienia w CHAMO – interfejsie użytkownika do 
katalogu online oraz – we współpracy z Ośrodkiem Informatycznym UG - udostępniono 
bibliotekarzom system FAST 

Poza tym: 

• współpracowano z DZP UG (zakup sprzętu i akcesoriów z branży IT dla Biblioteki), 
• opracowano koncepcję modernizacji informatycznej części pomieszczeń BG 
• opracowano założenia i wniosek do DZP dotyczący zakupu systemu Rejestracji Czasu 

Pracy 
• sprawowano stały nadzór nad serwerem faksowym UG. 
 

Informatyczna współpraca z NUKAT obejmowała m.in: 

• wprowadzenie rekordu uniwersalnego  
• porównanie symboli bibliotek oraz daty ostatniej modyfikacji rekordów  
 

Pracownicy dokształcali się we własnym zakresie. 

Stale monitorowany był poziom bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania, przeprowadzony 
został audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych BUG, w ramach którego opisano 
zestaw procedur, podnoszących bezpieczeństwo informacji. Rozwijana była współpraca z 
Ośrodkiem Informatycznym UG – szczególnie w zakresie tworzenia koncepcji współpracy i 
wymiany danych pomiędzy różnymi usługami na UG. 

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). 

Informatycy z OIN wspomagali 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 UG. Przy poszczególnych danych, wymagających komentarza, 

podano stosowne wyjaśnienia.  

5.1 Udostępnianie 

 

Tabela 1 

 2013 2012 2011 2010 

OBSŁUGA CZYTELNIKÓW 

stan bazy czytelników
7
 42.373 40.481 40.389 39.198 

udostępniono 

(na miejscu i na zewnątrz)  

 

1.045.490 wol. 

1.169.450 wol. 1.268.365 wol. 1.223.433 

wol. 

transakcje  

w wypożyczalniach 

 

wypożyczenia: 
161.056 wol. 

prolongaty: 
55.069 wol. 

zwroty:  
162.386 wol. 

wypożyczenia: 
168.590 wol. 

prolongaty: 
62.319 wol.  

zwroty:  
174.516 wol. 

wypożyczenia: 
183.575 wol. 

prolongaty: 
64.070 wol. 

zwroty: 
190.496 wol. 

- 

WYPOŻYCZENIA MIĘDZY- 

BIBLIOTECZNE 

    

z innych bibliotek 874 wol. 908 wol. 1.127 wol. 1.053 wol. 

do innych bibliotek 1.245 wol. 1.219 wol. 1.100 wol. 1.109 wol. 

SZKOLENIA     

dla studentów I roku 7.946 osób 

(w tym 7.508 
osób: : szkolenie 
online, 
zakończone 
testem)  

8.891 osób 

(w tym 6.925 
osób : szkolenie 
online, 
zakończone 
testem) 

5.978 osób 6.889 osób 

dla studentów III/IV roku 1.083 osób 726 osób 423 osoby 106 osób 

dla użytkowników czasopism i baz danych online 371 osób 349 osób 517 osób 513 osób 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7 stan na 31 grudnia 2013 r. 
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Tabela 2 

  

SALE 

LICZBA 

MIEJSC 

UDOSTĘPNIONO NA ZEWNĄTRZ8 
(wol.) 

UDOSTĘPNIONO NA MIEJSCU9 
(wol.) 

Biblioteka Główna  

Oddział Udostępniania  

 

6 

  

479 

 

136.902 

 

435.487 

Biblioteka Główna  

Oddział Inf. Naukowej 

 

1 

 

52 

-  

3.008 

Oddział Zb. Specjalnych w BG 2 29 - 2.028 

Biblioteka Biologiczna   1 16 419 2.724 

Czytelnia Oceanograficzna Gdynia 1 35 264 6.117 

Biblioteka Chemiczna   1  20 5.507 4.753 

Biblioteka Ekonomiczna 5 207 41.602 196.820 

Biblioteka Historii Kultury 1 23 1.511 4.488 

Biblioteka Humanistyczna 2 89 12.626 47.509 

Biblioteka Matematyczno-Fizyczna 1 30 222 986 

Biblioteka Prawna 3 103 17.072 132.119 

Magazyn Składowy Brzeźno 1 8 - 404 

RAZEM 25 1.091 216.125 836.443 

 

Razem udostępniono 1.052.568 wol. (↓123.960 wol. w stosunku do r. 2012) 

 

POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA 

 

 

Tabela 3 

Wykonane skany Publikacje 
umieszczone  

w PBC 

Opisy 
katalogowe w 
formacie Dublin 
Core 

Odwiedziny 

ogółem10 zasób BUG  

342.580 5.104 3.792 3.306.581 242.341 

 

 

 

                                                      
8 wypożyczenia + prolongaty; w poszczególnych bibliotekach specjalistycznych są różne okresy wypożyczania książek, co ma wpływ na 
prezentowane dane 

9 książki z czytelni, magazynów, czasopisma i zbiory specjalne 

10 dotyczy całego portalu PBC, od 01/12/2009 
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5.2 Zbiory 

5.2.1 Gromadzenie 

(stan na dzień 31.12.2013 r.) 

 

 

Tabela 4 

Wyszczególnienie stan inwentarzowy 

Książki 1.042.086 

Czasopisma 327.590 

Zbiory Specjalne 173.398 

Razem 1.543.074 wol./jedn. 

 

 

W ciągu 2013 r. zgromadzono: 

Tabela 5 

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

Książki  24.93411 15.533 

Czasopisma 8.915  1.860 

Zbiory Specjalne 3.48512 - 

Razem 37.334 17.393 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 z materiałówką (48 wol.) 

12 w tym: 2.177 jedn. rękopisów, 198 jedn. materiałów audiowizualnych, 228 jedn. dokumentów elektronicznych 
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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  6.678 9.024 krajowe: 7.652 

zagraniczne: 1.372 

 

614.781,84 

Egz. 
obowiązkowy 

7.632 12.834 - 541.272,76  

Dary 1.471 2.117 krajowe: 1.396 

zagraniczne: 721 

101 368,73  

Wymiana 545 634 krajowe: 356 

zagraniczne: 278 

36 214,00 

E-książki
13

 - - - 87.309,73 

Inne  141 277 krajowe: 184 

zagraniczne: 93 

 

27 886,35 

Materiałówka - 48  2.070,00 

Razem 16.467 24.934 - 1.410.903,41 

  

 

ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH 

 

Tabela 7 
Wyszczególnienie Liczba tytułów Wartość (zł) 

Prenumerata drukowana polska 410 64.793,59 

Prenumerata drukowana 
zagraniczna 

 

436 

 

1.825.589,47 

Dary 214 46.045,00 

Wymiana 125 21.399,00 

Egz. obowiązkowy 4.381 183.849,00 

Prenumerata wyd. elektronicznych 

(polskie i zagraniczne) 

 

120.169 

 

506.555,12 

Razem 125.735 2.648.231,18 

 

 

                                                      
13 2.734.017 tytułów w 8 kolekcjach (zagranicznych i krajowych) 
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ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZBIORÓW SPECJALNYCH  

Tabela 8 

Wyszczególnienie Jednostki ewidencyjne Wartość (zł) 

Zakup 15414  11.319,88 

Dary 2.650 3.198,00 

Egzemplarz 
obowiązkowy 

681 9.054,11 

Inne - - 

Razem 3.485 23.571,99 

 

5.3.2 Opracowanie zbiorów 

Tabela 9 

Rekordy 
bibliograficzne15 

 

Rekordy 
egzemplarza 

Rekordy  

zasobu 

Opracowanie przedmiotowe 

(tytuły) 

Rekordy KHW 

utworzone 

 

47.879 

14.086 – utworzone 

33.793 - skopiowano 

 

59.695 

 

 

550 

 

 

11.24116 

 

 

6.107 

 

Opracowanie zbiorów odbywało się w działach merytorycznych, w Oddziale Udostępniania 
oraz w bibliotekach specjalistycznych. 

 

Klasyfikacja dokumentów do „wolnego dostępu”: 12.329 wol. 

 

 
 
 
 

 

                                                      
14 w tym 127 dokumenty kartograficzne o wartości 3.251,40 zł 
15 w tym: czasopisma, dok. filmowe, dok. dźwiękowe, dok. kartograficzne, dok. elektroniczne, dokumenty życia społecznego,  
normy, stare druki. 
16 książki, czasopisma i zbiory specjalne 
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5.4 Inne dane 

STAN KATALOGU ONLINE 

(31.12.2013 r.) 

 

Tabela 10 

Rodzaj rekordu Liczba 

bibliograficzne 505.80717 

khw18 723.358 

egzemplarza 831.815 

zasobu 20.218 

 

 

Katalog online wykazuje: 

 ok. 80 % książek (egzemplarze),  

 ok. 93 % czasopism (tytuły) 

ze zbiorów Biblioteki UG. 

 

W r. 2013 średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła: 

 42 zł - dla książek polskich (pochodzących z zakupu), 

 215 zł - dla książek zagranicznych,      

 42 zł - dla książki z egzemplarza obowiązkowego.  

                                                      
17 w tym: 17.277 dla wydawnictw ciągłych 
18 hasła opisów katalogowych 
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6. PRACOWNICY BIBLIOTEKI 

6.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece    

 

187 etatów   

w tym: 

pracownicy działalności podstawowej:   172, 5 etatu 
bibliotekarze dyplomowani            4 etaty 
bibliotekarze i pracownicy biblioteczni    168,5 etatu    

pracownicy administracyjni:       5,5 etatu 
informatycy:       3 etaty 
introligatorzy:       6 etatów 
 

6.2 Struktura stanowisk 

Tabela 11 

STANOWISKO LICZBA OSÓB 

starszy kustosz dypl. 3 

kustosz dypl. 1 

kustosz 44 

starszy bibliotekarz 28 

bibliotekarz  63 

młodszy bibliotekarz 24 

starszy magazynier 8 

magazynier 2 

konserwator książki 1 

pomoc biblioteczna 1 

 

6.3. Struktura wykształcenia 

Tabela 12 

WYKSZTAŁCENIE LICZBA ETATÓW 

wyższe (magisterskie) 145 

wyższe (licencjat)  4 

średnie  29 

zasadnicze zawodowe  2 

podstawowe  1 
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6.4. Struktura wieku 

Tabela 13 

GRUPA WIEKOWA LICZBA OSÓB 

do 30 lat 9 

31 – 40 lat  58 

41 – 50 lat 47 

51 – 60+ lat  61 

 

6.5. Absencja  

 Ogółem dni absencji było    6.334 (↑ o 651 w stosunku do 2012 r.) 

 w tym: 

  urlopy wychowawcze     911 
  zwolnienia lekarskie i inne urlopy19            5.423  
 

6.6 Konferencje. Dokształcanie 

Studia wyższe ukończyła 1 osoba. 
Studia wyższe zawodowe ukończyły 2 osoby. 
Studia podyplomowe ukończyła 1 osoba.  
29 osób uczestniczyło w konferencjach, w warsztatach tematycznych uczestniczyło 6 osób. 

 
6.7 Publikacje, referaty 

6.7.1 Publikacje 

 

Katarzyna Dunajska, Katarzyna Wawrzynkowska. 

Odkryj Tuwima w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego. Gazeta Uniwersytecka,  
2013, nr 7 (139), s. 6-7. 

Antoni Kakareko: 

"Skarbiec" księdza Knapiusza. Gazeta Uniwersytecka, 2013, nr 5 (137), s. 18-19 

Dworzanin i dziejopis. Gazeta Uniwersytecka, 2013, nr 4 (136), s. 16-17 

Nowożytna synteza dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Gazeta Uniwersytecka, 2013, nr 
3 (135), s. 18-19 

Sentencje Piotra Lombarda. Gazeta Uniwersytecka, 2013, nr 1 (133), s. 17-18 

W kręgu polemik religijnych XVI wieku. Kardynał Stanisław Hozjusz i Fabian Kwadrantyn. 
Gazeta Uniwersytecka, 2013, nr 2 (134), s. 16-17 

                                                      
19 bez urlopów wypoczynkowych 
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Wujkowe foliały (I). Gazeta Uniwersytecka, 2013, nr 6 (138), s. 21 

Wujkowe foliały (II). Gazeta Uniwersytecka, 2013, nr 7 (139), s. 20-21 

Dorota Kowalik: 

Wystawa Janusz Głowacki, Warszawa - New York. W: Dramaturgia Janusza Głowackiego : 
trochę teatru / pod red. Jana Ciechowicza. Gdańsk:  Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego, 2013 s. [237]-239 

Aurelia Krzemińska: 

Wykorzystanie modułu gromadzenia systemu VTLS/Virtua w Bibliotece Uniwersytetu 
Gdańskiego. EBIB. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, [dokument 
elektroniczny]. - 2013, nr 2 (138), 14 s. bibliogr. 6 poz. 
http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/138/138_krzeminska.pdf 
[dostęp 02.04.2013] 
Toruń: Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu; Centrum Nukat, 2012 
http://kpbc.umk.pl/dlibra/publication?id=67071&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&Ql= 
 

6.8 Nagrody i odznaczenia 

 

 20 pracowników zostało wyróżnionych Nagrodą Rektora. 

 5 pracowników zostało odznaczonych Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. 

 1 pracownik został odznaczony Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. 

 

 

 

http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/138/138_krzeminska.pdf
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7.  SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

 

7.1 Powierzchnia 

Powierzchnia użytkowa BUG (w 13 obiektach) na dzień 31.12.2013 r. wynosiła  

Biblioteka Główna UG:      9.366 m2 

biblioteki specjalistyczne, magazyn składowy:   8.225 m2  

 

RAZEM:                  17.591 m2 
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8.  PLANY 

 

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

2. Wdrożenie zmian organizacyjnych w strukturze BUG. 

3. Udostępnienie użytkownikom nowego interfejsu do katalogu BUG – CHAMO. 

4. Automatyzacja (w module Virtua Acquisitions) prac związanych z gromadzeniem i 
wydrukiem inwentarza dla wydawnictw ciągłych. 

5. Testowanie rozwiązań dla repozytorium uczelnianego. 

6. Zakup i instalacja sprzętu komputerowego dla bibliotekarzy i użytkowników. 

7. Kontynuacja koniecznych przemieszczeń księgozbiorów. 

8. Dalsze intensywne opracowywanie zbiorów retrospektywnych. 

9. Planowa i systematyczna selekcja zbiorów. 

10. Poszerzenie oferty szkoleń z zakresu baz elektronicznych. 

11. Kontynuacja tworzenia kolekcji dla Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. 


