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1. GŁÓWNE DOKONANIA 

1.1 Najważniejsze wydarzenia i trendy 

 

Rok 2014 zaznaczył się w BUG następująco: 

 odnotowano ok.  4%. wzrost wypożyczeń książek i czasopism – w stosunku do 2013 r.; 

 udostępniono nową wersję strony domowej www.ug.bg.edu.pl, 

 uruchomiono portale dziedzinowe na stronie www.ug.bg.edu.pl, 

 ujednolicono system informacji wizualnej w budynku Biblioteki Głównej, 

 odnotowano dalszy wzrost zainteresowania zasobem Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, 

 wyposażono i oddano do użytku salę ze sprzętem do wideokonferencji, 

 uruchomiono Czytelnię Chińską (grudzień 2014). 
 

 

W 2014 r. zreorganizowano strukturę BUG: 

 utworzono Oddział Bibliografii i Bibliometrii, 

 utworzono Oddział Opracowania Zbiorów (z Oddziału Opracowania Druków Zwartych 
i Oddziału Czasopism), 

 utworzono Oddział Informacji i Promocji, 

 zlikwidowano Oddział Czasopism, 

 zlikwidowano Bibliotekę d. Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych, 

 zmieniono nazwę Biblioteki Chemicznej na Magazyn Biblioteczny. 

http://www.ug.bg.edu.pl/
http://www.ug.bg.edu.pl/
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1.2 Budżet 

Realizacja statutowych zadań Biblioteki możliwa była dzięki kwocie przyznanej w ramach 
ogólnego budżetu Uczelni w wysokości 1.800.000 zł (kwota zwiększona o 200.000 zł w 
stosunku do roku 2013) oraz kwocie 512.700 zł przeznaczonej przez wydziały UG na wydatki 
związane z prenumeratą czasopism zagranicznych drukowanych. Środki wypracowane przez 
Bibliotekę to kwota ok. 170.000 zł (mniejsza niż w roku 2013 o ok. 20.000 zł). Natomiast 
łączna wartość nabytków, które pochodziły ze źródeł nieodpłatnych: darów, egzemplarza 
obowiązkowego i wymiany wyniosła 857.626 zł, w tym: dary – 124.836 zł, egzemplarz 
obowiązkowy – 680.994 zł, wymiana – 51.796 zł. Fundusz płac w 2014 r. wynosił 6 600 000 
zł. (dotacja budżetowa tzw. „podstawowa”) i powiększony został o kwotę przeznaczoną na 
podwyżki – ok. 730.000 zł. 

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 propozycję zmian organizacyjnych w strukturze BUG, planowanych od 
1 stycznia 2015 r.: powołania Oddziału Informatyzacji oraz Oddziału Digitalizacji 
Zbiorów - propozycja została zaakceptowana przez członków Rady Bibliotecznej. 

 

1.3.2 Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS 

W dniach 4 i 5 czerwca 2014 r. zorganizowano w BG doroczne spotkanie Polskiej Grupy 
Użytkowników VTLS Virtua. Głównym tematem spotkania była funkcjonalność interfejsu 
użytkownika CHAMO i przedstawienie rezultatów testowania i wdrożenia w kilku 
bibliotekach. W spotkaniu wzięło udział ok. 70 osób. 

W czasie spotkania Jack Bazuzi (VTLS Inc.) ogłosił, że firma VTLS Inc. została sprzedana 
koncernowi Innovative Interfaces Inc. III jest jedną z wiodących firm, zajmujących się 
tworzeniem oprogramowania bibliotecznego, zainstalowanego w 9.500 bibliotek w 66 
krajach na całym świecie. 

Ewa Chrzan wzięła udział w 28. EMEA Users’ Group Meeting, które odbyło się w dn. 17–19 
września 2014 r. w Bernie (Szwajcaria). Poza stałymi punktami spotkania (nowości w 
oprogramowaniu Virtua, dyskusja użytkowników, warsztaty dot. poszczególnych modułów 
oprogramowania) kluczowym zadaniem stało się uzyskanie informacji o przyszłości 
oprogramowania VIRTUA. Nowy właściciel zapewnił, że rozwój oprogramowania będzie 
kontynuowany przez co najmniej 7 lat. 

E. Chrzan była członkiem Steering Committee of EMEA VTLS Users’ Group i przewodniczącą 
Polskiej Grupy Użytkowników VTLS. W trakcie roku odbyło się kilka spotkań Zespołu 
Koordynacyjnego na platformie Skype. 

1.3.3 Współpraca w Trójmieście i województwie pomorskim 

W 2014 r. w grupie bibliotek tworzących zasób Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej BUG była w 
dalszym ciągu na 1. miejscu pod względem liczby opublikowanych dokumentów. 
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Łączna liczba odwiedzin portalu PBC od 1 grudnia 2009 r.1 wyniosła 4.718.446. W ciągu 2014 
r. portal PBC odwiedziło 1.411.865 osób (↑ o 384.912 osób w stosunku do 2013 r.), a 
kolekcję przygotowaną przez BUG czytało 312.872 osób (↑ o 70.531 osób w stosunku do 
2013 r.). Największym zainteresowaniem cieszyły się czasopisma, gazety i dokumenty 
dotyczące historii Trójmiasta i regionu oraz materiały dydaktyczne.  

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. 

Centrum NUKAT zorganizowało 3 szkolenia online, w których brali udział bibliotekarze z BUG.  

W dn. 5 grudnia 2014 r. Centrum NUKAT zorganizowało konferencję z okazji 10-lecia 
powołania tej instytucji. Z BUG uczestniczyły w niej 2 osoby. 

1.3.5 Inne  

W 2014 r. Biblioteka UG kontynuowała współpracę z bibliotekami tworzącymi bazę 
SYMPONet (informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i 
pokonferencyjnych) – przekazano 605 nowych opisów, 52 opisy zmodyfikowano. Z końcem 
2014 r. baza SYMPONet została zamknięta. 

Do bazy ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts), która tworzona jest przez 
międzynarodową sieć centrów informacyjnych, wprowadzono 46 rekordów. Jako 
współtwórca bazy ASFA Biblioteka ma bezpłatny dostęp do jej zawartości. 

                                                      
1 otwarcie portalu PBC 
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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, 83 komputerów 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. 

Liczba zarejestrowanych użytkowników Biblioteki UG wynosiła 42.373 osób (↑ o 1.892 
osoby w stosunku do 2013 r.). Aktywnych użytkowników w 2014 r. było  17.292 (↑ o 301 
osób w stosunku do r. 2013)2.  

We wszystkich placówkach BUG udostępniono 1.095.131 wol. (↑o 42.563 wol. - ok. 4% - w 
stosunku do r. 2013). 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadziła 837 wol. (w tym 99 wol. z zagranicy) i wysłała 
do innych bibliotek 1.550 wol. (w tym 33 wol. za granicę) Współpracowano z 290 
bibliotekami (w tym z 40 zagranicznymi). 

 
2.2 Działalność informacyjna 

2.2.1 Usługi informacyjne 

We wszystkich placówkach BUG: 

 udzielono 148.787 informacji (↑ o 20.059 w stosunku do 2013 r.), w tym: 

 68.984 informacji katalogowych, 

 9.770 informacji bibliograficznych, 

 70.033 informacji rzeczowych, 

 zrealizowano 368 kwerend. 

W 2014 r. do Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG 
wprowadzono 8.536 rekordów. Na koniec 2014 r. baza zawierała 25.925 rekordów. 

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

Ukazały się 2 numery periodyku elektronicznego BUGletyn, zawierającego publikacje 
pracowników BUG. 

W 2014 r. odnotowano: 

                                                      
2 tzn. użytkowników, którzy w 2014 r. wypożyczyli przynajmniej 1 wol. ze zbiorów BUG 
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 413.870 wejść na stronę katalogu online BUG 

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

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

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

We wszystkich agendach BUG czytelnicy mają dostęp do 147 komputerów z dostępem do 
Internetu (83 – w BG, 64 - w bibliotekach specjalistycznych).  

2.2.2 Szkolenia 

Kontynuowano szkolenie biblioteczne online. Do końca 2014 r. test kontrolny zaliczyło 
12.822  studentów (↑o 5.314 w stosunku do 2013 r.).  

W Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych kontynuowano szkolenia i zajęcia z 
przysposobienia informacyjno-bibliograficznego dla studentów wyższych lat: przeszkolono 
994 osoby (↓o 89 osób). Szkolenia prowadzone były z użyciem nowoczesnego sprzętu, 
umożliwiającego prezentację katalogu online i dostępnych baz danych – zwiększa to 
znacząco ich wartość dydaktyczną.  

Zorganizowano kolejne szkolenia dla użytkowników czasopism i baz danych online – 
odbywały się w Bibliotece Głównej, Bibliotece Ekonomicznej i na wydziałach UG. Ogółem 
przeszkolono 4763 osób (↑o 22). 

Przeprowadzono lekcje biblioteczne dla 130 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 odwiedziły 94 
grupy (1.686 osób). 

2.2.3 Wystawy i prezentacje 

Ogółem w BUG zorganizowano 22 wystawy tematyczne. 

Wystawy zorganizowane w Bibliotece Głównej:  

 Rok Konia. Chiński Nowy Rok; 

 Wehikuł czasu (malarstwo  W. Ziółkowskiego); 

 Tadeusz Różewicz (1921-2014); 

 Dorota Masłowska (wystawa towarzysząca konferencji „Masłowska teatralna”); 

 Humanizm jest moim celem - kobieta i dziecko (wystawa malarstwa K. Basmadji); 

 Nagrody Nike 2014; 

 Translatoryka (wystawa towarzysząca konferencji o  translatoryce); 

 Foto-Majdan - droga do wolności (wystawa prac artystów ukraińskich); 

 Bogumil Hrabal - to już 100 lat… (w ramach projektu „Spotkanie z Hrabalem”). 

                                                      
3 43 pracowników UG, 9 doktorantów, 424 studentów – w tym 129 w Bibliotece Ekonomicznej) 

http://katalog.bg.ug.gda.pl/
http://www.bg.ug.edu.pl/
http://przewodnik.bg.ug.edu.pl/
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Wystawy zorganizowane przez biblioteki specjalistyczne: 

Biblioteka Humanistyczna 

 Życie jest mądrzejsze od nas wszystkich - Gabriel Garcia Márquez (1927-2014); 

 Jubileusz 65-lecia prof. Andrzeja Kątnego; 

 Patrick Modiano, laureat Nagrody Nobla 2014 r. w dziedzinie literatury. 

 

Biblioteka Ekonomiczna 

 Branding - czyli budowanie świadomości marki; 

 NATO, 65. Rocznica powstania; 

 InfoGlobMar 2014 (wystawa  towarzysząca VI Ogólnopolskiej Konferencji  
Naukowej); 

 Przewodniki turystyczne wydane w latach 1920-1980 w zbiorach Biblioteki 
Ekonomicznej UG; 

 Jean Tirole, laureat Nagrody Nobla 2014 r. w dziedzinie ekonomii; 

 Samorząd terytorialny. Publikacje ze zbiorów Biblioteki Ekonomicznej UG. 
 
Biblioteka Prawna 

 Profesor Czesław Jackowiak 1923-1994. Wybitny prawnik, specjalista z dziedziny 
prawa pracy; 

 10 lat Polski w Unii Europejskiej - przegląd literatury prawniczej; 

 Stare jest piękne i pożyteczne (wystawa książek ze Skarbca  Biblioteki Prawnej); 

 Prawa człowieka w Unii Europejskiej - historia petycji do Parlamentu Europejskiego 
w sprawie praw  językowych Polaków na Litwie (wystawa z okazji Europejskiego 
Dnia Prawnika). 

 
W ramach X Bałtyckiego Festiwalu Nauki przygotowano następujące imprezy: 

 Ale gratka - introligatorska zakładka; 

 Kapitałka, merla, apla - tajemnice introligatorni; 

 Plakat - sztuka komunikacji, wystawa; 

 Poranki prasoznawcze; 

 W przybliżeniu, czyli sekrety biblioteki; 

 W świecie książki  dźwiękowej - kalambury z literatury; 

 Mój magnetyczny bohater – warsztaty; 

 Drugie życie papieru; 

 Plakat - moje spojrzenie na festiwal; 

 Wierszyki pod talerzyki, czytanie na śniadanie – warsztaty; 

 Tabliczki gliniane - palcem malowane – warsztaty; 

 Być twórczym - warsztaty z kreatywności. 
Dodatkowo warsztaty festiwalowe zorganizowano na Oddziale Nefrologii Dziecięcej w 
Szpitalu GUMed. 
Łącznie w ww. imprezach uczestniczyło 2.246 osób.    
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2.2.4 Konferencje, szkolenia, warsztaty 

W konferencjach krajowych uczestniczyło 29 osób (5 osób przygotowało referaty). Jedna 
osoba uczestniczyła w konferencji zagranicznej. W warsztatach i szkoleniach wewnętrznych 
brało udział 150 osób. 

W kursach i szkoleniach zewnętrznych wzięło udział 6 osób. 

2.3 Zbiory 

 2.3.1 Gromadzenie i uzupełnianie  

(zob. tab. 3 – 8) 

2.3.1.1 Druki zwarte 

Do Biblioteki wpłynęło 24.156 wol. druków zwartych: 7.901 wol. pochodziło z zakupu i 
stanowiło ok. 33 % ogólnego wpływu książek.  

Pozostałe woluminy, podobnie jak w latach poprzednich, to egzemplarz obowiązkowy 
(13.138 wol.), dary (2.227 wol.) oraz książki pochodzące z wymiany i innych źródeł (612 wol.). 
Do księgozbioru wprowadzono 18.268 nowych tytułów.  

Egzemplarz obowiązkowy w dalszym ciągu był głównym źródłem wpływu druków zwartych 
polskich i stanowił ok. 54 % ogólnego wpływu książek4. Książki pochodzące z egzemplarza 
obowiązkowego i darów poddano ocenie pod kątem zgodności z profilem gromadzenia: do 
księgozbioru włączono 13.138 wol. Średnia cena książki włączonej do zbiorów Biblioteki z 
egzemplarza obowiązkowego wyniosła 42,- zł. 

Dary (2.227 wol.) stanowiły ok. 9 % ogólnego wpływu druków zwartych. 

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2014 prowadziła wymianę publikacji z 188 
kontrahentami (120 krajowych, 68 zagranicznych). Dokumenty uzyskane tą drogą to 612 wol. 
druków zwartych i 136 tytułów druków ciągłych. 

Wpływ druków zwartych ze wszystkich źródeł w 2014 r. był o ok. 3 % mniejszy niż w 2013 r. 
(↓o 778 wol.) 

Średnia cena książki krajowej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła 41 zł. 

Książki zagraniczne kupowano na zamówienie pracowników naukowych. Zakup wydawnictw 
zagranicznych wyniósł 1.102 wol. i stanowił 4,6% ogólnego wpływu druków zwartych (↓o 
270 wol. w stosunku 2013 r.). Średnia cena książki zagranicznej zakupionej przez Bibliotekę 
wyniosła ok. 222,00 zł. 

Biblioteka UG w 2014 r. umożliwiała dostęp do 3.042.870 e-książek, zawartych w 10 bazach 
krajowych i zagranicznych. Książki dostępne były ze strony http://www.bg.univ.gda.pl 

Najliczniejsze kolekcje to: 

 Academic Research eBooks Library   2.892.344 pozycje  

 Academic Complete     119.632 pozycje  

 SpringerLINK (licencja narodowa)    27.288 pozycji 
 

                                                      
4 dotyczy egzemplarzy włączonych do zbiorów BUG. 

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 DolnyŚląsk.com Agencja 
Internetowa (29,6% rabatu). 

2.3.1.2 Druki ciągłe 

BUG udostępnia 19.081 tytułów czasopism w wersji drukowanej. W r. 2014 Biblioteka na 
bieżąco gromadziła 2.586 tytułów czasopism drukowanych5. 

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, zawierających wydawnictwa ciągłe, zakupionych przez BUG w 2014 r. 
wynosiła 354.339,44 zł. 

Usługa VPN (zdalny dostęp do prenumerowanych baz danych):  

 2.533 konta użytkowników (↑ o 1.119), 

 63.481 wygenerowane poprawne sesje (↑ o 4.649). 

2.3.1.3 Zbiory specjalne 

Zgromadzono 5.405 jednostek ewidencyjnych6 (↑o 1.920 w stosunku do 2013 r.). Wśród 
nowych nabytków na szczególną uwagę zasługują dzieła o charakterze zabytkowym 
(zakupiono 7 starych druków). 

2.3.2 Opracowanie zbiorów  

(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. 16.745 woluminów (ok. 69%) przejętych z Oddziału Gromadzenia skierowano 
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: Prawnej, Historii 
Kultury, Humanistycznej, Biologicznej, Brytyjskiej i Magazynu Bibliotecznego. Łącznie 
retrokonwersji poddano 4.472 tytuły. Powstałe w wyniku retrokonwersji opisy 
bibliograficzne stanowiły 56% wszystkich opisów stworzonych w Oddziale Opracowania. 

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. 

                                                      
5 prenumerata, eo (wprowadzone do zbiorów), dary i wymiana 
6 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 czasopism. Prowadzono prace, związane ze 
zmianami w klasyfikacji dokumentów (z druków zwartych na ciągłe i odwrotnie).  

2.3.2.3 Zbiory specjalne 

W 2014 r. dopisano do inwentarza 3.419 jedn. zbiorów specjalnych. Zbiory katalogowano w 
systemie Virtua w formacie MARC 21 (książki z XIX w., stare druki, dokumenty kartograficzne, 
elektroniczne, ikonograficzne, dźwiękowe7 i filmowe, normy i dokumenty życia społecznego). 
Ogółem wprowadzono do katalogu online 2.979 opisy bibliograficzne (1.846 dla zbiorów 
specjalnych, 1.036 – dla książek XIX-wiecznych i 97 dla czasopism drugiego obiegu 
wydawniczego). W systemie tradycyjnym – na kartach katalogowych – opracowano 277 
jedn. (rękopisy i DŻSy). 

2.3.4 Gospodarka zasobami bibliotecznymi 

Kontynuowano selekcję księgozbioru: odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 7.246 wol. 
druków zwartych i 1.221 wol. druków ciągłych.  

Kontynuowano rozpoczętą w 2012 r. inwentaryzację druków ciągłych w Bibliotece 
Ekonomicznej. Skontrum obejmuje 118.411 wol. 

Przygotowano ofertę dubletów w ramach wymiany międzybibliotecznej, oferując innym 
bibliotekom 6.574 wol. druków zwartych i 1.522 wol. druków ciągłych. 

Druki pochodzące z egzemplarza obowiązkowego, a pozostające poza profilem gromadzenia 
Biblioteki: 5.791 wol. druków zwartych i 2.036 wol. czasopism, przekazano – zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Kultury – innym bibliotekom naukowym w Trójmieście.  

W Pracowni Konserwacji dokonano konserwacji 12 obiektów zabytkowych. 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 5.760 wol. czasopism i gazet oraz 
4.559 wol. książek ze zbiorów BUG. 

 

                                                      
7 płyty CD i kasety audio 
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3. BIBLIOTEKA GŁÓWNA – ODDZIAŁ 
UDOSTĘPNIANIA 

W Bibliotece Głównej w „wolnym dostępie” znajduje się: 

ok.  493 tys. woluminów książek 

ok. 153 tys. woluminów czasopism 

 
Użytkownicy mieli do dyspozycji dwa punkty wypożyczeń i 6 czytelń, w których znajdowało 
się ok. 500 miejsc pracy dla czytelników i 83 stanowisk komputerowych. Coraz częściej 
czytelnicy korzystają ze swoich przenośnych komputerów, łącząc się z siecią internet poprzez 
osobiste konta w systemie Eduroam. 
W czytelni Oddziału Informacji i Promocji znajdowały się 4 stanowiska z dostępem do 
iternetu dla osób niezarejestrowanych w systemie Eduroam. 
 
W związku z likwidacją Biblioteki d. Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych 
przeniesiono księgozbiór (ok. 15.600 wol.) do Biblioteki Głównej.  
 
W grudniu otwarto na IV piętrze (p.4.41) Czytelnię Chińską, w której znajdowało się ponad 
700 wol. książek, przeznaczonych przede wszystkim dla studentów sinologii. 
 
W 2014 roku ze względu na zmniejszenie powierzchni Czytelni Matematyczno-Fizycznej 
przeniesiono do BG 624 tytuły czasopism (księgozbiór został umieszczony na 75 podwójnych 
regałach na I i III piętrze) i 283 prace doktorskie (umieszczone w Czytelni Informacji 
Naukowej. 
 
Stałym dużym zainteresowaniem cieszą się pokoje pracy indywidualnej – w ciągu roku z 28 
pomieszczeń skorzystało 135 osób. Pokoje pracy  grupowej są użyczane przede wszystkim na 
działalność dydaktyczną – głównie pracownikom i studentom Wydziału Filologicznego; 
skorzystano z nich 404 razy. 
 
Od marca 2014 roku – w związku z udostępnieniem nowej strony BUG – rozpoczęto 
przygotowania do utworzenia portali dziedzinowych, przybliżających czytelnikom 
specjalistyczne księgozbiory, nowości w zbiorach BUG  i informujące o usługach oferowanych 
przez wysokokwalifikowanych bibliotekarzy, dotyczących poszukiwań bibliograficznych i 
katalogowych. Portale zostały dołączone do strony BUG w październiku 2014 r. 
 
Przez cały rok pracowano także nad poprawą i estetyzacją systemu informacji wizualnej w BG 
UG.  
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4. BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE 

W strukturze BUG działały w 2014 r. biblioteki specjalistyczne: 

1. Biblioteka Biologiczna8  
2. Biblioteka Ekonomiczna  
3. Biblioteka Humanistyczna  
4. Biblioteka Matematyczno-Fizyczna - Czytelnia9 
5. Biblioteka Prawna 
6. Biblioteka Historii Kultury 
7. Czytelnia Oceanograficzna 
8. Magazyn Biblioteczny (d. Biblioteka Chemiczna) 
9. Biblioteka Brytyjska 

 

Zbiory bibliotek specjalistycznych obejmują księgozbiór, dopasowany do potrzeb 
dydaktycznych wydziałów UG, przy których biblioteki funkcjonują. We wszystkich 
placówkach są komputery z dostępem do internetu (64 szt.), służące czytelnikom przede 
wszystkim do korzystania z baz danych i czasopism elektronicznych. 

W 2014 r. w bibliotekach specjalistycznych udostępniono 437.366 wol. (↓ o 30.699 wol.) 
książek, czasopism i zbiorów specjalnych, co stanowi ok. 40 % 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 2014 r. w bibliotekach specjalistycznych wprowadzono do katalogu online 10.680 opisów 
bibliograficznych (utworzone lub skopiowane z NUKAT) i 19.148 opisów egzemplarza. 

Księgozbiór Biblioteki Brytyjskiej: 11.011 książek i 5.234 wol./jednostek zbiorów 
audiowizualnych, służy szerokiej publiczności czytelniczej z terenu Trójmiasta i okolic. W 
2014 r. odwiedziło ją 5.422 osób (↓ o 991 osób), którym udostępniono 13.207 
wol./jednostek (↓ o 4.588 wol./jednostek). 

 

                                                      
8 Od 2011 r. jest to wyłącznie czytelnia dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. 

9 Od 1 września 2014 r. działa na  zmniejszonej o 130 m2 powierzchni;  do BG UG przeniesiono zbiory zajmujące 150 regałów.  



 14 

5. KOMPUTERYZACJA 

 

Prace na rzecz Biblioteki wykonywane były przez 4 informatyków zatrudnionych w BUG, 2 
specjalistów ds. sprzętu audiowizualnego oraz jedna osobę (1/2 etatu) - pracownika Ośrodka 
Informatycznego UG.  

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

1. zaprojektowano, wykonano i uruchomiono nową stronę BUG; 

2. zainstalowano / zmodernizowano sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie; 

3. zainstalowano nową wersję oprogramowania antywirusowego Kaspersky; 

4. uaktualniono wersje systemów operacyjnych na hostach maszyn wirtualnych; 

5. zainstalowano nową wersję systemu VTLS/VIRTUA oraz interfejsu użytkownika 

Chamo; 

6. przejęto dane  czytelników z systemu uczelnianego FAST do systemu Virtua; 

7. zainstalowano zestaw do wideokonferencji; 

8. po awariach naprawiono skaner formatu A1 w Oddziale Digitalizacji oraz odzyskano 

dane, dla zwiększenia bezpieczeństwa zainstalowano nowy system replikowania 

danych; 

9. intensywnie testowano i konfigurowano system rejestracji i rozliczeń czasu pracy 

UniRCP. 

 

We współpracy z Działem Zamówień Publicznych prowadzono postępowania przetargowe i 

przygotowano specyfikacje na sprzęt. 

Informatycy uczestniczyli w prezentacjach sprzętu i oprogramowania, konferencjach i 

szkoleniach. 

Stale monitorowany był poziom bezpieczeństwa sprzętu i oprogramowania. Kontynuowana 
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., a od czerwca 2014 r. – z firmą 
Innovative Interfaces10 (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 na bieżąco wspomagali pracowników zajmujących się digitalizacją zbiorów w 
ramach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. 

                                                      
10 Firma Innovative Interfaces Inc. kupiła firmę VTLS Inc., zapewniając użytkownikom rozwój I wsparcie system VTLS Virtua – w sposób 
wcześniej przyjęty 
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6. 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.  

6.1 Udostępnianie  

 

Tabela 1 

 2014 2013 2012 2011 

OBSŁUGA CZYTELNIKÓW 

stan bazy czytelników
11

 43.367 

(w tym aktywnych: 17.292) 

42.373 40.481 40.389 

udostępniono 

(na miejscu i na zewnątrz)  

 
1.095.131 wol. 

 
1.052.568 wol. 

 
1.169.450 wol. 

 
1.268.365 

wol. 

transakcje  

w wypożyczalniach 

 

wypożyczenia: 157.309 
wol. 

prolongaty: 52.577 wol. 

zwroty:  
170.070 wol. 

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 837 wol. 846 wol. 908 wol. 1.127 wol. 

do innych bibliotek 1.550 wol. 1.255 wol. 1.219 wol. 1.100 wol. 

SZKOLENIA     

dla studentów I roku 12.822 
(test online) 

7.946 osób 

 

8.891 osób 

 

5.978 osób 

dla studentów III/IV roku 2.000 osób 1.083 osób 726 osób 423 osoby 

dla użytkowników czasopism i baz 
danych online) 

476 osób 371 osób 349 osób 517 osób 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 stan na 31 grudnia 2014 r. 
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Tabela 2 

  

SALE 

LICZBA 

MIEJSC 

UDOSTĘPNIONO NA ZEWNĄTRZ12 
(wol.) 

UDOSTĘPNIONO NA MIEJSCU13 
(wol.) 

Biblioteka Główna  

Oddział Udostępniania  

 

6 

  

500 

 

149.407 

 

499.937 

Biblioteka Główna  

Oddział Inf. Naukowej 

 

1 

 

52 

 

- 

 

3.349 

Oddział Zb. Specjalnych w BG 2 29 - 2.633 

Biblioteka Biologiczna   1 16 1.369 372 

Czytelnia Oceanograficzna Gdynia 1 36 506 4.612 

Magazyn Biblioteczny   1  20 3.277 613 

Biblioteka Ekonomiczna 9 265 25.850 180.652 

Biblioteka Historii Kultury 1 23 2.095 6.062 

Biblioteka Humanistyczna 1 58 9.489 43.554 

Biblioteka Matematyczno-Fizyczna 1 25 2.742 9.173 

Biblioteka Prawna 3 103 15.151 131.296 

Magazyn Składowy Brzeźno 1 8 - 262 

RAZEM 28 1.135 209.886  885.245  

 

Razem udostępniono 1.095.131 wol. (↑o 42.563 wol. - ok. 4% - w stosunku do 2013 r.) 

 

 

BIBLIOTEKA UG w POMORSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ 

 

Tabela 3 

Wykonane skany Publikacje umieszczone 
w PBC 

Odwiedziny 

w 2014 r. od 01/09/2009 w 2014 r. od 
01/09/2009 

w 2014 r. od 
01/09/2009 

 

345.723 

(↑o 3.143 
w 

odniesieniu 
do 2013 r.) 

 

1.474.817 

 

5.142 

(↑o 38 w odniesieniu do 
2013 r.) 

 

21.732 

 

312.872 

(↑o 70.531 w odniesieniu do 
2013 r.) 

 

967.239 

 

 

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

13 książki z czytelni, magazynów, czasopisma i zbiory specjalne 
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6.2 Zbiory 

6.2.1 Gromadzenie 

(stan na dzień 31.12.2014 r.) 

 

 

Tabela 4 

Wyszczególnienie stan inwentarzowy 

Książki 1.059.242 wol. 

Czasopisma 332.163 wol. 

Zbiory Specjalne 176.817 jedn. 

Razem 1.568.222 wol./jedn. 

 

 

W ciągu 2014 r. zgromadzono: 

Tabela 5  

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

Książki  24.15614 7.246 

Czasopisma 5.794  1.221 

Zbiory Specjalne 5.40515 - 

Razem 35.355 8.467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 z materiałówką (48 wol.) 

15 w tym: 2.115 jedn. rękopisów, 183 jedn. materiałów audiowizualnych, 117 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  6.149 7.901 krajowe: 6.799 

zagraniczne: 1.102 

 

520.274,86 

Egz. 
obowiązkowy 

9.825 13.138 - 555.580,59 

Dary 1.645 2.227 krajowe: 1.197 

zagraniczne: 1.030 

96.436,43  

Wymiana 518 612 krajowe: 423 

zagraniczne: 189 

33.145,00 

E-książki
16

 - - - 119.421,17 

Inne  131 223 krajowe: 92 

zagraniczne: 131 

 

19.724,90 

Materiałówka - 55  4.534,60 

Razem 18.268 24.156 - 1.349.116,95                                 

  

 

ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH 

 

Tabela 7 
Wyszczególnienie Liczba tytułów Wartość (zł) 

Prenumerata drukowana polska 409 67.941,13 

Prenumerata drukowana 
zagraniczna 

294 502.103,27 

Dary 205 22.129,81 

Wymiana 136 18.651,00 

Egz. obowiązkowy 1.542 116.100,00 

Prenumerata wyd. elektronicznych 
(polskie i zagraniczne) 

109.370 354.339,44 

Razem 111.956 1.081.264,65 

 

 

                                                      
16 3.042.870 tytułów w 10 kolekcjach (zagranicznych i krajowych) 
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ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZBIORÓW SPECJALNYCH  

Tabela 8 

Wyszczególnienie Jednostki ewidencyjne Wartość (zł) 

Zakup 29917  32.011,80 

Dary 4.444 6.270,00 

Egzemplarz 
obowiązkowy 

662 9.312,72 

Razem 5.405 47.594,52 

 

6.3.2 Opracowanie zbiorów  

Tabela 9 

Rekordy 
bibliograficzne18 

 

Rekordy 
egzemplarza 

Rekordy  

zasobu 

Opracowanie przedmiotowe 

(tytuły) 

Rekordy KHW 

utworzone 

 

46.549 

10.969 – utworzone 

35.580 - skopiowano 

 

58.984 

 

 

632 

 

 

9.42219 

 

 

6.048 

 

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

 

Klasyfikacja dokumentów do „wolnego dostępu”: 14.508 wol. 

 

 
 
 
 

 

 

 

                                                      
17 w tym 224 dokumenty kartograficzne o wartości 6.983,34 zł 
18 w tym: czasopisma, dok. filmowe, dok. dźwiękowe, dok. kartograficzne, dok. elektroniczne, dokumenty życia społecznego,  
normy, stare druki. 
19 książki, czasopisma i zbiory specjalne 
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6.4 Inne dane 

STAN KATALOGU ONLINE 

(31.12.2014 r.) 

 

Tabela 10 

Rodzaj rekordu Liczba 

bibliograficzne 543.26920 

khw21 774.178 

egzemplarza 874.628 

zasobu 20.577 

 

 

Katalog online wykazuje: 

 ok. 82,6 % książek (egzemplarze),  

 ok. 93 % czasopism (tytuły) 

ze zbiorów Biblioteki UG. 

 

W r. 2014 średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła ok.: 

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

 222 zł - dla książek zagranicznych,      

 42 zł - dla książki z egzemplarza obowiązkowego.  

                                                      
20 w tym: 17.738 dla wydawnictw ciągłych 
21 hasła opisów katalogowych 
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7. ZMIANY ORGANIZACYJNE 

 

1. Z dn. 1 stycznia 2014 r. zlikwidowano Oddział Czasopism, przyporządkowując zakresy 
obowiązków odpowiednio do Oddziału Gromadzenia Zbiorów i Oddziału 
Opracowania Zbiorów. 

2. Z dn. 1 stycznia 2014 r. utworzono Oddział Gromadzenia Zbiorów. 

3. Z dn. 1 stycznia 2014 r. utworzono Oddział Opracowania Zbiorów. 

4. Z dn. 1 stycznia 2014 r. utworzono Oddział Bibliografii i Bibliometrii. 

5. Z dn. 1 stycznia 2014 r. zmieniono nazwę Oddziału Informacji Naukowej na Oddział 
Informacji i Promocji. 

6. Zlikwidowano Bibliotekę d. Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych. 

7. W związku z przeniesieniem księgozbioru chemicznego do Biblioteki Głównej z dn. 1 
stycznia 2014 r. zmieniono nazwę „Biblioteka Chemiczna” na „Magazyn Biblioteczny”. 
Księgozbiór w Magazynie Bibliotecznym ma charakter uniwersalny. 
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8. PRACOWNICY BIBLIOTEKI 

8.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece    

 

178 etatów   

w tym: 

pracownicy działalności podstawowej:   163, 5 etatu 
bibliotekarze dyplomowani                4 etaty 
bibliotekarze i pracownicy biblioteczni    159,5 etatu    

pracownicy administracyjni:       4,5 etatu 
informatycy:       4 etaty 
introligatorzy:       6 etatów 
 

8.2 Struktura stanowisk 

Tabela 11 

STANOWISKO LICZBA OSÓB 

starszy kustosz dypl. 3 

kustosz dypl. 1 

kustosz 54 

starszy bibliotekarz 22 

bibliotekarz  70 

młodszy bibliotekarz 6 

starszy magazynier 7 

magazynier 1 

konserwator książki 1 

pomoc biblioteczna 1 

 

8.3. Struktura wykształcenia 

Tabela 12 

WYKSZTAŁCENIE LICZBA ETATÓW 

wyższe (magisterskie) 140,25 

wyższe (licencjat)  4 

średnie  25,75 

zasadnicze zawodowe  2 



 23 

 
8.4. Struktura wieku 

Tabela 13 

GRUPA WIEKOWA LICZBA OSÓB 

do 30 lat 5 

31 – 40 lat  54 

41 – 50 lat 48 

51 – 60+ lat  59 

 

8.5. Absencja  

 Ogółem dni absencji było    6.009 (↓ o 325 w stosunku do 2013 r.) 

 w tym: 

  urlopy wychowawcze    580 
  zwolnienia lekarskie i inne urlopy22  5.429  
 

8.6 Konferencje. Dokształcanie 

Studia podyplomowe ukończyły 2 osoby.  
29 osób uczestniczyło w konferencjach, w warsztatach tematycznych uczestniczyło 6 osób. 

 
8.7 Publikacje, referaty 

8.7.1 Publikacje 

Marzena Grzegowska, Aleksandra Pańka: 

Rola ekologii informacji w działalności szkoleniowej i promocyjnej Biblioteki Uniwersytetu 
Gdańskiego. W: Ekologia informacji w e-społeczeństwie / pod red. Beaty Taraszkiewicz 
Słupsk : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Oddziału [etc.], 2014, s. 185-199. 
 

Magdalena Hamerska: 

CRIStin - norweski system informacji o dorobku instytucji naukowych 
W: IV Wrocławskie Spotkania Bibliotekarzy / red. Danuta Dudziak, Mirosław Ziółek 
Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2014, Z Problemów Bibliotek 
Naukowych Wrocławia,  11. S. [159]-169. 

 

Antoni Kakareko: 

Bestseller XVI stulecia. Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu 
Gdańskiego. - 2014, nr 5 (144), s. 18-19. 

                                                      
22 bez urlopów wypoczynkowych 
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Błogosławiony ksiądz Bronisław Komorowski (1889-1940) : chluba Parafii Św. Stanisława BM, 
"Polonii Gdańskiej" i całej Polski : szkice biograficzne. Gdańsk : Stowarzyszenie Bratniej 
Pomocy im. Bł. Ks. Bronisława Komorowskego, 2014,240 s., il. (w tym kolor.), 21 cm. 

Dziejopis Rzeczypospolitej rodem z Werony. Gazeta Uniwersytecka Społeczności 
Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. - 2014, nr 2 (141), s. 18-19. 
 
Księgi Jana z Czarnolasu. Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu 
Gdańskiego. - 2014, nr 1 (140), s. 18-19. 
 
Geografia Ptolemeusza z ormiańskim akcentem. Gazeta Uniwersytecka Społeczności 
Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. - 2014, nr 4 (143), s. 16-17. 
 
Polski Liwiusz albo książę dziejopisów polskich XVI wieku. Gazeta Uniwersytecka 
Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. - 2014, nr 3 (142), s. 18-19. 
 
Ważne jubileusze. Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce. - 2014, nr 48, s. 
27-29. 
 
Lidia Skarżyńska: 

Krytyka konsumencka w Internecie. Zarządzanie i Finanse = Journal of Management and 
Finance. - 2014, R. 12, nr 2, s. [145]-160. 
 
Bartłomiej Tomaszewski: 
Czytelnik w literackim ogródku i nieliterackiej rzeczywistości. W: Homo legens czy homo 
consumens?: czytelnik i książka w XXI wieku / red. Anita Has-Tokarz, Renata Malesa 
Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014, s. [37]-44. 
 
Agnieszka Wasilewska: 
Konsumując informacje: kilka refleksji o kliencie i bibliotece w  
ponowoczesnym  świecie. W: Homo legens czy homo consumens?: czytelnik i książka w XXI 
wieku / red. Anita Has-Tokarz, Renata Malesa. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej, 2014 , s. [171]-182. 

 
8.8 Nagrody i odznaczenia 

 

 18 pracowników zostało wyróżnionych Nagrodą Rektora. 

 1 pracownik został odznaczony Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. 

 2 pracowników zostało odznaczonych Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. 
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9. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

 

9.1 Powierzchnia 

Powierzchnia użytkowa BUG na dzień 31.12.2014 r. wynosiła  

Biblioteka Główna UG:        9.366 m2 

biblioteki specjalistyczne, magazyn składowy (10 obiektów):   8.030,49 m2 23 

 

RAZEM:                                  17.396,49 m2  

 

 

 

 

 

                                                      
23 w 2014 r. zmniejszono powierzchnię Biblioteki Matematyczno-Fizycznej – do 101,1 m2, przekazując na potrzeby Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Informatyki130,3 m2 oraz zlikwidowano Bibliotekę b. Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych 
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10. PLANY 

 

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

2. Wdrożenie kolejnych zmian organizacyjnych w strukturze BUG. 

3. Uruchomienie nowej biblioteki specjalistycznej (budynek neofilologii). 

4. Pełne wdrożenie systemu do rejestracji czasu pracy. 

5. Wybór rozwiązania i utworzenie repozytorium uczelnianego. 

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

7. Kontynuacja koniecznych przemieszczeń księgozbiorów (przemieszczenie zbiorów z 
Magazynu Bibliotecznego) 

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 

 


