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1. GŁÓWNE DOKONANIA 

1.1 Najważniejsze wydarzenia i trendy 

 

Rok 2015 zaznaczył się w BUG następująco: 

 otwarto Bibliotekę Humanistyczną w nowym budynku Neofilologii, 

 wdrożono system Rejestracji Czasu Pracy, 

 przeprowadzono profesjonalne szkolenia dla bibliotekarzy: „Asertywnośc w kontakcie 
z użytkownikiem: i „Doskonalenie umiejętności menedżerskich”, 

 kontynuowano ujednolicanie systemu informacji wizualnej w budynku Biblioteki 
Głównej, 

 odnotowano dalszy wzrost zainteresowania zasobem Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. 
 

W 2015 r. kontynuowano reorganizację struktury BUG: 

 utworzono Oddział Informatyzacji, 

 utworzono Oddział Digitalizacji Zbiorów, 

 zlikwidowano Bibliotekę Biologiczną (Gdańsk, ul. Kładki), zbiory włączono do zasobu 
BG UG, 

 zlikwidowano Bibliotekę Brytyjską (Gdańsk, ul. Ogarna), zbiory włączono do zasobu 
BG UG. 
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1.2 Budżet 

Realizacja statutowych zadań Biblioteki możliwa była dzięki kwocie przyznanej w ramach 
ogólnego budżetu Uczelni w wysokości 2.090.000 zł (kwota zwiększona o 490.000 zł w 
stosunku do roku 2014) oraz kwocie 449.899 zł przeznaczonej przez wydziały UG na wydatki 
związane z prenumeratą czasopism zagranicznych drukowanych. Środki wypracowane przez 
Bibliotekę to kwota ok. 170.000 zł. Natomiast łączna wartość nabytków, które pochodziły ze 
źródeł nieodpłatnych: darów, egzemplarza obowiązkowego i wymiany wyniosła 944.168 zł, w 
tym: dary – 169.851 zł, egzemplarz obowiązkowy – 718.359 zł, wymiana – 55.958 zł. Fundusz 
płac w 2015 r. wynosił 7 000 000 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 

Odbyło się jedno posiedzenia Rady Bibliotecznej, na którym m.in.: 

 przedstawiono sprawozdanie BUG za rok 2014, 

 ustalono limity na zakup książek zagranicznych. 
 

1.3.2 Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS 

W dniach 15 i 16 czerwca 2015 r. zorganizowano w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie 
spotkanie Rady Dyrektorów bibliotek należących do „Porozumienie o współpracy bibliotek 
wdrażających i użytkujących VTLS” oraz doroczne spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników 
VTLS Virtua. Na spotkaniu wybrano przewodniczącego Rady Dyrektorów i wyłoniono nowy 
skład Zespołu Koordynacyjnego „Porozumienia […]. Ewa Chrzan, pełniąca funkcję 
przewodniczącej Zespołu Koordynacyjnego od 2002 r. ustąpiła ze stanowiska. 
Przedstawicielem BUG w ZK został Zbigniew Misiewicz. 

1.3.3 Współpraca w Trójmieście i województwie pomorskim 

Najważniejszym wspólnym przedsięwzięciem bibliotek naukowych z Trójmiasta i Pomorza  
jest tworzona od 2009 r. Pomorska Biblioteka Cyfrowa. W 2015 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  6.359.141. W ciągu 2015 
r. portal PBC odwiedziło  1.640.688 osób (↑ o 228.823 w stosunku do 2014 r.), a kolekcję 
przygotowaną przez BUG czytało 346.563 osoby (↑ o 33.691 w stosunku do 2014 r.).  
Największym zainteresowaniem cieszyły się czasopisma, gazety i dokumenty dotyczące 
historii Trójmiasta i regionu oraz materiały dydaktyczne.  

Wraz z Komisją Zarządzania i Marketingu SBP i Katedrą Polonistyki Stosowanej (Instytut 
Filologii Polskiej UG) Biblioteka była organizatorem IX  Bałtyckiej Konferencji „Zarządzanie 
zasobami niematerialnymi bibliotek w  społeczeństwie wiedzy”, która odbyła się w BG UG w 
dniach 14 i 15 maja 2015 r. W latach wcześniejszych współorganizatorami Konferencji były 
inne biblioteki naukowe Trójmiasta.  
 

                                                      
1 otwarcie portalu PBC 
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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. 

Bibliotekarze z BUG brali udział w 7 szkoleniach online zorganizowanych przez  Centrum 
NUKAT.  

W trakcie roku informatycy z BUG we współpracy z Centrum NUKAT wykonali prace 
synchronizujące katalog online z bazą NUKAT. 

W dn. 9 grudnia 2015 r. w Centrum NUKAT odbyło się spotkanie bibliotekarzy dziedzinowych 
i informatyków. Z BUG uczestniczyły w niej 2 osoby. 

1.3.5 Inne  

Do bazy ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts), która tworzona jest przez 
międzynarodową sieć centrów informacyjnych, wprowadzono 23 rekordy. 

Baza SYMPO w 2015 r. została zamknięta. W okresie 2010 r. – 2015 r. w BUG wprowadzono 
do niej 3.751 nowych rekordów i 490 uzupełnień (w 2015 r.: 625 nowych rekordów i 157 
uzupełnień). 
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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. 

Liczba zarejestrowanych użytkowników Biblioteki UG wynosiła 45.670 osób (↑ o 2.303 
osoby w stosunku do 2014 r.). Aktywnych użytkowników w 2015 r. było  24.251 (↑ o 6.959 
osób w stosunku do r. 2014)2.  

We wszystkich placówkach BUG udostępniono 993.836 wol. (↓o 101.295 wol. w stosunku 
do r. 2014). Powodów spadku liczby wypożyczeń może być kilka: 

 trwające w ciągu 2015 r. przemieszczenia księgozbiorów (Biblioteka Biologiczna, 
Biblioteka Humanistyczna,  Magazyn Biblioteczny), 

 upowszechnienie nowych metod reprograficznych (skanowanie, zdjęcia) – jeden 
czytelnik udostępnia pliki innym z pominięciem biblioteki, 

 kilkumiesięczny brak usług reprograficznych w Bibliotece Głównej UG3. 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadziła 538 wol. (w tym 47 wol. z zagranicy) i wysłała 
do innych bibliotek 756 wol. (w tym 6 wol. za granicę). Współpracowano z 287 bibliotekami 
(w tym z 37 zagranicznymi). 

 
2.2 Działalność informacyjna 

2.2.1 Usługi informacyjne 

We wszystkich placówkach BUG: 

 udzielono 181.728 informacji (↑ o 32.941 w stosunku do 2014 r.), w tym: 

 81.175 informacji katalogowych, 

 9.587 informacji bibliograficznych, 

 90.966 informacji rzeczowych, 

 zrealizowano 1.074 kwerendy (w tym: 745 w Bibliotece Głównej, 329 – w 
bibliotekach specjalistycznych). 

                                                      
2 tzn. użytkowników, którzy w 2015 r. wypożyczyli przynajmniej 1 wol. ze zbiorów BUG 

3 zmiana ajenta 
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Stale aktualizowano stronę domową BUG, dodając nowe zakładki, aktualne instrukcje i in. 
treści ważne dla użytkowników, m.in.: 

 do serwisu „Nowości zagraniczne BUG” wprowadzono opisy 378 książek wraz ze 
skanami okładek; 

 rozbudowywano zawartość informacyjną utworzonych w 2014 r. Portali 
Dziedzinowych; 

 w zakładce „Wypożyczalnia Międzybiblioteczna” wprowadzono formularz zamówień 
online (dla współpracujących bibliotek). 

 

Bardzo aktywnie prowadzono profil BUG na Facebook’u. 

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

W 2015 r. odnotowano: 

 403.039 wejść na stronę katalogu online BUG 

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

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

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

 435 wejść na stronę „Archiwum wystaw BUG” http://archiwumwystaw.bg.ug.edu.pl/ 
 

We wszystkich agendach BUG czytelnicy mają dostęp do 143 komputerów z dostępem do 
internetu (84 – w BG, 59 - w bibliotekach specjalistycznych).  

2.2.2 Szkolenia 

Kontynuowano szkolenie biblioteczne online. Do końca 2015 r. test kontrolny zaliczyło 6.590  
studentów. 

W Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych kontynuowano szkolenia i zajęcia z 
przysposobienia informacyjno-bibliograficznego dla studentów wyższych lat: przeszkolono 
1.105 osoby (↑o 111 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 186 osób4.  

Przeszkolono 97 studentów zagranicznych  z programu Erasmus. 

W ramach programu Erasmus w dniach 15-19 czerwca zapoznawały się z Biblioteką 2 osoby z 
Biblioteki Uniwersytetu w Ostrawie (Czechy). 

 

Przeprowadzono lekcje biblioteczne dla 108 uczniów szkół średnich. 

                                                      
4 30 pracowników UG, 22 doktorantów, 134 studentów – w tym 109 w Bibliotece Ekonomicznej) 

http://katalog.bg.ug.gda.pl/
http://www.bg.ug.edu.pl/
http://przewodnik.bg.ug.edu.pl/
http://e-kartki.bg.ug.edu.pl/
http://archiwumwystaw.bg.ug.edu.pl/
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W prelekcjach i pokazach zorganizowanych przez pracowników Oddziału Zbiorów 
Specjalnych wzięło udział 127 osób. 

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 
695 osób (36 grup). 

2.2.3 Wystawy i prezentacje 

Ogółem w BUG zorganizowano 16 wystaw tematycznych. 

Wystawy zorganizowane w Bibliotece Głównej:  

 Tadeusz Konwicki (1926-2014) 

 Jerzy Samp (1951-2015) 

 Zbigniew Ciesielski „In Mathematica Via Mea” 

 Rudolf Weigl - pogromca mikrobów 

 Nagrody Nike 2015 

 W przybliżeniu (wystawa zorganizowana z okazji Roku Matematyki na Pomorzu) 
 

Wystawy zorganizowane przez biblioteki specjalistyczne: 

Biblioteka Humanistyczna 

 Günter Grass (1927-2015) 

 „E fructu arbor cognoscitur –po owocach poznaje się drzewo”. Jubileusz 50-lecia pracy 
dydaktycznej i 40-lecia pracy naukowej prof. Marceliny Grabskiej 

 Ponadczasowa rebeliantka Pippi Långstrump kończy 70 lat! 
 

Biblioteka Ekonomiczna 

 ABC przedsiębiorcy. Poradniki biznesowe w zbiorach biblioteki Ekonomicznej 

 Kobieta na rynku pracy, wczoraj i dziś 

 Sukces w świecie biznesu 

 Emigracja w XXI wieku- aspekt ekonomiczny 
 
Biblioteka Prawna 

 45 lat Wydziału Prawa i Administracji UG. Wybrane publikacje Dziekanów w zbiorach 
Biblioteki Prawnej UG 

 70. Lecie Pomorskiej Adwokatury w Gdańsku 
 
 
 
W ramach XIII Bałtyckiego Festiwalu Nauki przygotowano następujące imprezy5: 

 Poranki prasoznawcze  
                                                      
5 warsztaty, pokazy, ćwiczenia z kreatywności 
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 W przybliżeniu, czyli sekrety bibliotek  

 W świecie książki  dźwiękowej - kalambury z literatury 

 Tabliczki gliniane - palcem malowane, warsztaty 

 Bindowanie, bigowanie, prasowanie czyli tajemnice introligatorni 

 Mały infobroker 

 Kreatywne dzieciaki - warsztaty 

 Marzę, maluję i własną bajkę kreuję -warsztaty z bajkopisarstwa 

 Pomyśl zanim wyrzucisz 

 Parkietażowe  zakładki/okładki do książek 
 
Łącznie w ww. imprezach uczestniczyło 1.407 osób.    

 

2.2.4 Konferencje, szkolenia, warsztaty 

Biblioteka była współorganizatorem X Bałtyckiej Konferencji „Zarzadzanie zasobami 
niematerialnymi bibliotek w  społeczeństwie wiedzy”. 
W krajowych konferencjach uczestniczyło 19  osób.   
W warsztatach i szkoleniach wewnętrznych brało udział 70 osób. 
W kursach i szkoleniach zewnętrznych wzięło udział 10  osób. 
 

2.3 Zbiory 

  

2.3.1 Gromadzenie i uzupełnianie  

(zob. tab. 3 – 8) 

2.3.1.1 Druki zwarte 

Do Biblioteki wpłynęło 24.456 wol. druków zwartych: 7.593 wol. pochodziło z zakupu i 
stanowiło ok. 31 % ogólnego wpływu książek.  

Pozostałe woluminy to: egzemplarz obowiązkowy (13.574 wol.), dary (2.356 wol.) oraz 
książki pochodzące z wymiany i innych źródeł (788 wol.). Do księgozbioru wprowadzono 
17.937 nowych tytułów.  

Egzemplarz obowiązkowy w dalszym ciągu był głównym źródłem wpływu druków zwartych 
polskich i stanowił ok. 56 % ogólnego wpływu książek6. Książki pochodzące z egzemplarza 
obowiązkowego i darów poddano ocenie pod kątem zgodności z profilem gromadzenia: do 
księgozbioru włączono 13.574 wol. Średnia cena książki włączonej do zbiorów Biblioteki z 
egzemplarza obowiązkowego wyniosła 42,- zł. 

Dary (2.356 wol.) stanowiły ok. 10 % ogólnego wpływu druków zwartych. 

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2015 prowadziła wymianę publikacji z 176 
kontrahentami (106 krajowych, 70 zagranicznych). Dokumenty uzyskane tą drogą to 500 wol. 
druków zwartych i 133 tytułów druków ciągłych. 

                                                      
6 dotyczy egzemplarzy włączonych do zbiorów BUG. 
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Wpływ druków zwartych ze wszystkich źródeł w 2015 r. był o ok. 1,2 % większy niż w 2014 r. 
(↑o 300 wol.) 

Średnia cena książki krajowej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła 41 zł. 

Książki zagraniczne kupowano na zamówienie pracowników naukowych. Zakup wydawnictw 
zagranicznych wyniósł 897 wol. i stanowił 3,7% ogólnego wpływu druków zwartych (↓ o 205 
wol. w stosunku 2014 r.). Średnia cena książki zagranicznej zakupionej przez Bibliotekę 
wyniosła ok. 300,- zł. 

Biblioteka UG w 2015 r. umożliwiała dostęp do 3.083.655 pełnotekstowych e-książek, 
zawartych w 12 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     129.212 pozycji  

 SpringerLINK (licencja narodowa)    27.258 pozycji 
 

Przeprowadzono przetarg na dostawę książek krajowych i 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 ABS-IPS Sp. z 
o.o. (25,2% rabatu). 

2.3.1.2 Druki ciągłe 

BUG udostępnia 19.214 tytułów czasopism w wersji drukowanej. W r. 2015 Biblioteka na 
bieżąco gromadziła 2.636 tytułów czasopism drukowanych7. 

W 2015 przeprowadzono przetargi na dostawę czasopism krajowych i zagranicznych do 
Biblioteki i jednostek organizacyjnych UG. W przetargu na dostawę czasopism zagranicznych 
na okres 2015/2016 została wyłoniona firma ABE-IPS Sp. z o.o., natomiast na dostawę 
czasopism krajowych w latach 2016-2018 przetarg wygrała firma Garmond Press S.A. 

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).  

Czytelnicy mieli dostęp do 25.673 czasopism pełnotekstowych i 116.924 z abstraktami 
artykułów. 

Łączna wartość baz, zawierających wydawnictwa ciągłe, zakupionych przez BUG w 2015 r. 
wynosiła 589.259,72 zł. 

Usługa VPN (zdalny dostęp do prenumerowanych baz danych):  

 2.576 kont użytkowników (↑ o 438), 

 66.093 wygenerowanych poprawne sesji (↑ o 2.812). 

2.3.1.3 Zbiory specjalne 

                                                      
7 prenumerata, eo (wprowadzone do zbiorów), dary i wymiana 
8 utworzono 712 nowych kont, 669 – zlikwidowano (karty obiegowe) 

http://www.bg.univ.gda.pl/
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Zgromadzono 4.600 jednostek ewidencyjnych9 (↓o 805 w stosunku do 2014 r.). Wśród 
nowych nabytków na szczególną uwagę zasługuje zakup dzieł o charakterze zabytkowym 
(zakupiono 26 cennych starych druków) oraz dar od Gdańskiego Klubu Balonowego: 44 mapy 
topograficzne. 

2.3.2 Opracowanie zbiorów  

(zob. tab. 9 – 10) 

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. 17.563 woluminów (ok. 73%) 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 specjalistycznych. 
Łącznie retrokonwersji poddano 3.200 tytułów. Powstałe w wyniku retrokonwersji opisy 
bibliograficzne stanowiły ok. 51% 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. 

2.3.2.2 Druki ciągłe 

Na bieżąco opracowywano nowe wpływy czasopism. Rekordy bibliograficzne dla 
wydawnictw ciągłych były w znacznej większości kopiowane z bazy NUKAT (ok. 67 %).  

2.3.2.3 Zbiory specjalne 

W 2015 r. dopisano do inwentarza 1.868 jedn. zbiorów specjalnych. Ogółem wprowadzono 
do katalogu online 3.071 opisów bibliograficznych (1.853 dla zbiorów specjalnych, 1.006 – 
dla książek XIX-wiecznych i 212 dla czasopism drugiego obiegu wydawniczego). W systemie 
tradycyjnym – na kartach katalogowych – opracowano 97 jedn. (rękopisy i dokumenty życia 
społecznego). 

2.3.4 Gospodarka zasobami bibliotecznymi 

Kontynuowano selekcję księgozbioru: odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 12.105 wol. 
druków zwartych i 3.602 wol. druków ciągłych.  

Przygotowano ofertę dubletów w ramach wymiany międzybibliotecznej, oferując innym 
bibliotekom 7.747 wol. druków zwartych i 3.721 wol. druków ciągłych. 

Druki pochodzące z egzemplarza obowiązkowego, a pozostające poza profilem gromadzenia 
Biblioteki: 6.436 wol. druków zwartych i 1.416 wol. czasopism, przekazano innym 
bibliotekom naukowym w Trójmieście.  

                                                      
9 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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W Pracowni Konserwacji dokonano konserwacji 7 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. 
Na bieżąco wykonywano drobniejsze prace konserwatorskie. 

Introligatornia oprawiła 5.921 wol. czasopism i gazet oraz 4.520 wol. książek ze zbiorów BUG. 
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3. BIBLIOTEKA GŁÓWNA – UDOSTĘPNIANIE 
ZBIORÓW 

W Bibliotece Głównej w „wolnym dostępie” znajduje się: 

ok.  510 tys. woluminów książek, 

ok. 167 tys. woluminów czasopism 

 
Użytkownicy mieli do dyspozycji dwa punkty wypożyczeń i 6 czytelń, w których znajdowało 
się 560 miejsc pracy dla czytelników i 84 stanowisk komputerowych. Coraz częściej czytelnicy 
korzystają z własnych komputerów przenośnych, łącząc się z siecią internet poprzez osobiste 
konta w systemie Eduroam. 
 
W czytelni Oddziału Informacji i Promocji znajdowały się 4 stanowiska z dostępem do 
internetu dla osób niezarejestrowanych w systemie Eduroam. 
 
Księgozbiory z likwidowanej Biblioteki Biologicznej (2.242 wol. książek i 7.199 wol. 
czasopism) i Biblioteki Brytyjskiej (ok. 11.000 wol.) zostały przeniesione do Biblioteki 
Głównej. 
 
Stałym dużym zainteresowaniem cieszą się pokoje pracy indywidualnej – w ciągu roku z 28 
pomieszczeń skorzystało 136 osób. Pokoje pracy  grupowej są użyczane przede wszystkim na 
działalność dydaktyczną: skorzystano z nich 286 razy. 
 
Kontynuowano prace mające na celu poprawę i estetyzację systemu informacji wizualnej w 
BG UG.  
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4. BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA 

 

Oddział Bibliografii i Bibliometrii został powołany 1 stycznia 2014 r. W Oddziale pracuje pięć 
osób.  
Zadaniem Oddziału jest rejestracja dorobku naukowego pracowników, doktorantów i 
studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Rejestracja danych bibliograficznych odbywa się w 
systemie Expertus firmy Splendor.  
Dodatkowo do zadań Oddziału należy wyszukiwanie cytowań, sprawdzanie indeksu Hirsza i 
innych wskaźników bibliometrycznych w bazach Web of Science, Scopus, Google Scholar 
(nakładka Publish or Perish) na potrzeby sprawozdań, wniosków o granty oraz awansów 
naukowych. Pracownicy Oddziału prowadzą również szkolenia z zakresu cytowań. 

W 2015 r. do Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG 
wprowadzono 6.627 rekordów. Na koniec 2015 r. baza zawierała 32.539 rekordów. 

System Expertus został rozbudowany o następujące elementy:  

 moduł wyszukiwawczy w zakresie integracji z modułem analizy bibliometrycznej; 

 moduł do transportu danych do Polskiej Bibliografii Naukowej.  
Uruchomiono udostępniania danych edytorom tekstu i arkuszom kalkulacyjnym. 
 

Współpraca z Polską Bibliografią Naukową  

W 2015 r. jednostki naukowe zostały  zobowiązane do wprowadzenia danych o publikacjach 
do Polskiej Bibliografii Naukowej, będącej częścią systemu informacji o nauce POL-on. Firma 
Splendor opracowała nowy moduł, umożliwiający przesłanie danych o publikacjach z 
Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG do PBN.  
Od marca w Oddziale rozpoczęły się przygotowania do tej operacji polegające na 
przyporządkowaniu jednych zasobów systemowych do drugich, m.in. identyfikacja autorów 
między dwoma systemami.  
Pracownicy Oddziału uzupełniali opisy bibliograficzne z lat 2013-2015 m.in. o: 

 informację o wolnym dostępie publikacji; 

 dokładne informacje o konferencji, której rezultatem była publikacja; 

 DOI (digital object identifier) czasopisma. 
Wykonano również liczne testowe importy do Modułu Sprawozdawczego.  
 
Import danych z Bibliografii UG do PBN  został wykonany pod koniec października 2015 r., 
dzięki czemu wydziały mogły wypełnić obowiązek sprawozdawczy dot. publikacji w terminie 
wymaganym przez MNiSW. 
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5. DIGITALIZACJA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH 

W działalności Biblioteki UG coraz ważniejsza jest digitalizacja zasobów. Początek digitalizacji 
związany był z realizacją projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa, trwającego od 2009 r. do 
końca 2012 r.  Projekt obsługiwany był przez pracowników zatrudnionych w Oddziale 
Zbiorów Specjalnych. 

W związku z koniecznością kontynuacji projektu PBC, rosnącym zapotrzebowaniem na 
tworzenie kopii cyfrowych, stałą potrzebą inwestowania w rozwój umiejętności 
pracowników zajmujących się digitalizacją (znajomość technologii i narzędzi, znajomość 
aspektów prawnych) od dnia 1 stycznia 2015 r. powołano Oddział Digitalizacji Zbiorów BUG. 

W Oddziale zatrudnionych jest 5 osób. Główne zadania to: 

 kontynuacja projektu PBC, 

 tworzenie kopii cyfrowych materiałów unikatowych i w złym stanie zachowania 
(dotyczy to szczególnie gazet z I. połowy XX w.), 

 digitalizacja materiałów związanych z historią UG. 

Pracownicy Oddziału współpracują szczególnie blisko z Oddziałem Zbiorów Specjalnych, 
Oddziałem Opracowania Zbiorów i Oddziałem Informatyzacji.  

Najważniejszym zadaniem jest utrzymanie poziomu (ilość i jakość) dokumentów 
wprowadzanych do bazy PBC (wymóg trwałości projektu, realizowanego ze środków UE). W 
2015 r. w grupie bibliotek tworzących zasób Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej BUG była w 
dalszym ciągu na 1. miejscu pod względem liczby opublikowanych dokumentów. 

W 2015 r. liczba wejść do publikacji BUG, umieszczonych w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej 
wyniosła prawie 350.000. Dowodzi to, że dobór publikowanych dokumentów jest trafny i 
odpowiada potrzebom czytelników. Największym zainteresowaniem cieszyły się czasopisma, 
gazety i dokumenty dotyczące historii Trójmiasta i regionu oraz materiały dydaktyczne. 
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6. KOMPUTERYZACJA 

 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. funkcjonuje Oddział Informatyzacji BUG. W oddziale pracuje 7 
osób, które zarządzają strukturą informatyczną BUG, organizują przechowywanie i dostęp do 
tworzonych lokalnie zasobów cyfrowych i umożliwiają dostęp do licencjonowanych e-
zasobów (4 informatyków, 2 bibliotekarzy zarządzających zasobami elektronicznymi i 1 
specjalista ds. sprzętu audiowizualnego).  

Kontynuowano standardowe procedury i czynności związane z informatyzacją BUG. Inne 
ważne prace w ciągu roku to: 

1. modernizacja sprzętu komputerowego, 
2. wsparcie informatyczne przy relokacji Biblioteki Humanistycznej na Wydziale 

Neofilologii oraz przy likwidacji Biblioteki Biologicznej i Biblioteki Brytyjskiej, 
3. wdrożenie i nadzór informatyczny nad systemem rejestracji i rozliczeń czasu pracy 

UniRCP, 
4. zmiana wersji oprogramowania bibliotecznego VTLS/VIRTUA, 
5. wymiana projektorów w auli BUG i w sali szkoleniowej (0.54), 
6. rozpoczęcie negocjacji z Innovative w celu podpisania/przedłużenia umowy wsparcia 

dla systemu Virtua ILS, 
7. przygotowanie zbioru procedur i informacji dotyczących planów ciągłości 

działania dla Biblioteki UG, zawierających szczegółowy opis rozwiązań mających na 
celu przywrócenie działania systemów informatycznych działających w BUG 
na wypadek wystąpienia jakiejkolwiek awarii, 

8. utworzenie bazy danych „Księga akcesyjna” i „Księga rachunkowa” dla Oddziału 
Gromadzenia. 

Wraz z  Centrum NUKAT zrealizowano zaplanowany projekt: porównanie symboli bibliotek 
oraz daty ostatniej modyfikacji rekordów bibliograficznych i rekordów khw zapisanych w 
rekordach katalogu NUKAT z zawartością katalogu lokalnego. Przeprowadzone porównanie 
umożliwiło uaktualnienie danych w katalogu online BUG. 
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 Innovative Interfaces (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. 
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7. BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE 

W strukturze BUG działały w 2015 r. biblioteki specjalistyczne: 

1. Biblioteka Biologiczna10  
2. Biblioteka Ekonomiczna  
3. Biblioteka Humanistyczna11  
4. Biblioteka Matematyczno-Fizyczna – Czytelnia 
5. Biblioteka Prawna 
6. Biblioteka Historii Kultury 
7. Czytelnia Oceanograficzna 
8. Magazyn Biblioteczny (d. Biblioteka Chemiczna) 
9. Biblioteka Brytyjska12 

Zbiory bibliotek specjalistycznych obejmują księgozbiór, dopasowany do potrzeb 
dydaktycznych wydziałów UG, przy których biblioteki funkcjonują. We wszystkich 
placówkach są komputery z dostępem do internetu (59 szt.), służące czytelnikom przede 
wszystkim do korzystania z baz danych i czasopism elektronicznych. 

W 2015 r. w bibliotekach specjalistycznych udostępniono 409.361 wol. (↓ o 28.005 wol.) 
książek, czasopism i zbiorów specjalnych, co stanowi ok. 41 % 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 2015 r. w bibliotekach specjalistycznych wprowadzono do katalogu online 8.465 opisów 
bibliograficznych (20 % wszystkich wprowadzonych do katalogu online; 805 - utworzone, 
7.660 - skopiowane z NUKAT) i 14.811 opisów egzemplarza (30 % wszystkich 
wprowadzonych do katalogu online). W Magazynie Bibliotecznym trwały intensywne prace 
nad przygotowaniem księgozbioru do przeniesienia (opracowanie i selekcja zbiorów). 

Z księgozbioru Biblioteki Brytyjskiej13: 11.011 książek i 5.234 wol./jednostek zbiorów 
audiowizualnych, skorzystało w okresie styczeń – listopad 2015 r. 3.619 osób (↓ o 1.803 
osoby), którym udostępniono 10.239 wol./jednostek (↓ o 2.968 wol./jednostek). 

W 2015 r. zlikwidowano dwie placówki: Bibliotekę Biologiczną przy ul. Kładki w Gdańsku (w 
związku z planowanym przeniesieniem Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii do 
kampusu Oliwa) i Bibliotekę Brytyjską (listopad). Księgozbiory umieszczono w Bibliotece 
Głównej UG. 

Biblioteka Humanistyczna została przeniesiona do budynku Neofilologii. Pomieszczenia w 
budynku Wydziału Historycznego będą w r. 2016 remontowane i modernizowane – z 
przeznaczeniem na zbiory z Magazynu Bibliotecznego przy ul. Sobieskiego w Gdańsku. 

                                                      
10 zlikwidowana z dn. 1 września 2015 r. 

11 od lipca 2015 r. przeniesiona do nowego budynku Neofilologii 

12 zlikwidowana z dn. 01/11/2015 r. 

13 dane nie ujęte w statystykach BUG 
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8. 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.  

8.1 Udostępnianie  

 

Tabela 1 

 2015 2014 2013 2012 

OBSŁUGA CZYTELNIKÓW 

stan bazy czytelników 45.670 

(w tym aktywnych: 

16.915) 

43.367 

(w tym aktywnych: 
17.292) 

42.373 40.481 

udostępniono 

(na miejscu i na zewnątrz)  

 
993.836 wol. 

 
1.095.131 wol. 

 
1.052.568 wol. 

 
1.169.450 

wol. 

transakcje  

w wypożyczalniach 

 

wypożyczenia:  
158.037 wol. 

 
prolongaty:  
53.807 wol. 

 
zwroty:  

167.262 wol. 

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 MIĘDZYBIBLIOTECZNE     

z innych bibliotek 1.109 wol. 837 wol. 846 wol. 908 wol. 

do innych bibliotek 752 wol. 1.550 wol. 1.255 wol. 1.219 wol. 

SZKOLENIA     

dla studentów I roku 6.590 12.822 
 

7.946 osób 8.891 osób 

dla studentów III/IV roku 1.202
14

 2.000 osób 1.083 osób 726 osób 

dla użytkowników czasopism i baz 
danych online) 

186 osób
15

 476 osób 371 osób 349 osób 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 w tym 97 studentów zagranicznych z programu Erasmus 

15 w związku z długotrwałą absencją chorobowa pracownika w I półroczu w BG UG nie prowadzono szkoleń 
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Tabela 2 

  

SALE 

LICZBA 

MIEJSC 

UDOSTĘPNIONO NA ZEWNĄTRZ 
(wol.) 

UDOSTĘPNIONO NA MIEJSCU16 
(wol./jednostki) 

Biblioteka Główna  

Oddział Udostępniania  

 

6 

  

500 

 

151.075 

 

429.302 

Biblioteka Główna  

Oddział Inf. Naukowej 

 

1 

 

52 

 

- 

 

2.405 

Oddział Zb. Specjalnych w BG 2 29 - 1.523 

Biblioteka Biologiczna   1 16 320 175 

Czytelnia Oceanograficzna Gdynia 1 39 719 4.234 

Magazyn Biblioteczny   1  20  2.826 421 

Biblioteka Ekonomiczna 9 240 26.610 160.136 

Biblioteka Historii Kultury 1 23 2.850 5.327 

Biblioteka Humanistyczna 1 70 10.041 34.375 

Biblioteka Matematyczno-Fizyczna 1 25 2.135 9.173 

Biblioteka Prawna 3 103 15.268 134.751 

Magazyn Składowy Brzeźno 1 8 - 170 

RAZEM 28 1.127 211.844 781.992  

 

Razem udostępniono 993.836 wol. (↓o 101.295 wol. w stosunku do 2014 r.) 

 

 

BIBLIOTEKA UG w POMORSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ 

 

Tabela 3 

Wykonane skany Publikacje umieszczone 
w PBC 

Odwiedziny 

w 2015 r. od 01/09/2009 w 2015 r. od 01/09/2009 w 2015 r. od 01/09/2009 

 

323.117 

 

 

1.797.934 

 

5.534 

 

 

27.266 

 

346.563 

 

 

1.313.802 

 

 

 

                                                      
16 książki z czytelni, magazynów, czasopisma i zbiory specjalne 
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8.2 Zbiory 

 

8.2.1 Gromadzenie 

(stan na dzień 31.12.2015 r.) 

 

Tabela 4 

Wyszczególnienie stan inwentarzowy 

Książki 1.070.884 wol. 

Czasopisma 335.841 wol. 

Zbiory Specjalne 178.685 jedn. 

Razem 1.585.410 wol./jedn. 

 

 

W ciągu 2015 r. zgromadzono: 

Tabela 5  

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

Książki  24.45617 12.105 

Czasopisma 7.280 3.602 

Zbiory Specjalne 4.60018 - 

Razem 36.336 15.707 

 

 

                                                      
17 z materiałówką (145 wol.) 

18 w tym: 2.662 jedn. rękopisów, 326 jedn. materiałów audiowizualnych, 149 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  6.073 7.593 krajowe: 6.696 

zagraniczne: 897 

 

543.426,47 

Egz. 
obowiązkowy 

9.548 13.574 - 571.936,65 

Dary 1.812 2.356 krajowe: 1.052 

zagraniczne: 1.304 

126.198,53  

Wymiana 412 500 krajowe: 346 

zagraniczne: 154 

34.580,00 

Inne 92 288 krajowe: 218 

zagraniczne: 70 

18.318,00 

Materiałówka - 145  13.912,00 

Razem 17.937 24.456 - 1.308.371,65                                 

  

 

E-książki: 3.088.655 wol. 

 

ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH 

Tabela 7 
Wyszczególnienie Liczba tytułów Wartość (zł) 

Prenumerata drukowana polska 401 62.348,04 

Prenumerata drukowana 
zagraniczna 

235 539.757,87 

Dary 167 43.653,07 

Wymiana 133 21.378,00 

Egz. obowiązkowy 1.686 146.422,00 

Prenumerata wyd. elektronicznych 
(polskie i zagraniczne) 

- 589.259,72 

Razem 2.636 1.421.095,12 

 

Liczba prenumerowanych wydawnictw elektronicznych: 144.180 (pełnotekstowe: 27.257, 
abstraktowe: 116.923) 
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ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZBIORÓW SPECJALNYCH  

Tabela 8 

Wyszczególnienie Jednostki ewidencyjne Wartość (zł) 

Zakup 266  56.377,50 

Dary 3.648 6.128,00 

Egzemplarz 
obowiązkowy 

686 8.342,76 

Razem 4.600 70.848,26 

 

 

8.3.2 Opracowanie zbiorów  

Tabela 9 

Rekordy 
bibliograficzne19 

 

Rekordy 
egzemplarza 

Rekordy  

zasobu 

Opracowanie przedmiotowe 

(tytuły) 

Rekordy KHW 

utworzone 

 

42.083 

9.290 – utworzone 

32.793 - skopiowane 

 

49.039 

 

 

632 

 

 

10.42520 

 

 

5.365 

 

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

 

Klasyfikacja dokumentów do „wolnego dostępu”: 30.145 wol. 

 
 
 
 

 

 

 

                                                      
19 w tym: czasopisma, dok. filmowe, dok. dźwiękowe, dok. kartograficzne, dok. elektroniczne, dokumenty życia społecznego,  
normy, stare druki. 
20 książki, czasopisma i zbiory specjalne 
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8.4 Inne dane 

STAN KATALOGU ONLINE 

(31.12.2015 r.) 

 

Tabela 10 

Rodzaj rekordu Liczba 

bibliograficzne 578.09721 

khw22 822.719 

egzemplarza 914.180 

zasobu 21.033 

 

 

Katalog online wykazuje: 

 ok. 85,4 % książek (egzemplarze),  

 ok. 94 % czasopism (tytuły) 

ze zbiorów Biblioteki UG. 

 

W r. 2015 średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła ok.: 

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

 300 zł - dla książek zagranicznych,      

 42 zł - dla książki z egzemplarza obowiązkowego.  

                                                      
21 w tym: 18.216 dla wydawnictw ciągłych 
22 hasła opisów katalogowych 
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9. ZMIANY ORGANIZACYJNE 

 

1. Z dn. 1 stycznia 2015 r. utworzono Oddział Digitalizacji Zbiorów. 

2. Z dn. 1 stycznia 2015 r. utworzono Oddział Informatyzacji. 

3. Otworzono Bibliotekę Humanistyczną w nowym budynku Neofilologii. 

4. Zlikwidowano Bibliotekę Biologiczną. 

5. Zlikwidowano Bibliotekę Brytyjską 
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10. PRACOWNICY BIBLIOTEKI 

10.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece    

 

176 etatów   

w tym: 

pracownicy działalności podstawowej:   161, 5 etatu 
bibliotekarze dyplomowani                4 etaty 
bibliotekarze i pracownicy biblioteczni    157,5 etatu    

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

10.2 Struktura stanowisk23 

Tabela 11 

STANOWISKO LICZBA OSÓB 

starszy kustosz dypl. 3 

kustosz dypl. 1 

kustosz 52 

starszy bibliotekarz 22 

bibliotekarz  70 

młodszy bibliotekarz 6 

starszy magazynier 7 

magazynier 1 

konserwator książki 1 

pomoc biblioteczna 1 

 

10.3. Struktura wykształcenia24 

Tabela 12 

WYKSZTAŁCENIE LICZBA ETATÓW 

wyższe (magisterskie) 139 

wyższe (licencjat)  3 

                                                      
23 bez introligatorów 

24 bez introligatorów 
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średnie  26 

zasadnicze zawodowe  2 

 
10.4. Struktura wieku25 

Tabela 13 

GRUPA WIEKOWA LICZBA OSÓB 

do 30 lat 3 

31 – 40 lat  49 

41 – 50 lat 49 

51 – 60+ lat  63 

 

10.5. Absencja  

 Ogółem dni absencji było    7.374 (↑ o 1.365 w stosunku do 2014 r.) 

 w tym: 

  urlopy wychowawcze    1.187 
  zwolnienia lekarskie    3.881 
  inne urlopy26     2.306 
 

10.6 Fluktuacja kadry  

nowo zatrudnione na czas określony:    2  osoby 
zwolnione (zatrudnione na czas nieokreślony):          4 osoby 
powróciły  z urlopów  wychowawczych:  1 osoba 
powróciły  z urlopów bezpłatnych:                          1 osoba 
przebywały na urlopach wychowawczych:    4 osoby 
przebywały na urlopach bezpłatnych:    1 osoba 
                                    

 

10.7 Konferencje. Dokształcanie 

Studia podyplomowe ukończyły 3 osoby.  
Studia wyższe magisterskie ukończyła 1 osoba. 
Studia doktoranckie ukończyły 2 osoby.  
 
19 osób uczestniczyło w konferencjach, w warsztatach tematycznych uczestniczyło 10 osób. 
 
Przeprowadzono profesjonalne szkolenia dla 70 pracowników BUG: 

                                                      
25 bez introligatorów 

26 bez urlopów wypoczynkowych 
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1. „Asertywność w kontakcie z użytkownikiem” – dla pracowników oddziałów 
udostępniania 

2. „Doskonalenie umiejętności menedżerskich” (I etap) – dla kadry kierowniczej. 
Szkolenia realizowała firma „TRAKT”. 

 
10.8 Publikacje, referaty 

10.8.1 Publikacje 

Urszula Chmielewska 
Bibliotekarz w dobie informacji cyfrowej. W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : 
rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa. Pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : 
Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2015 Propozycje i Materiały - 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 90, s. 446-453 ISBN: 978-83-64203-38-1 
 
Magdalena Hamerska, Aleksandra Pańka 
Cyfrowa przestrzeń informacyjna Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. W: Uniwersytet jutra. 
Pod red. Sylwii Mrozowskiej i Grażyny Penkowskiej. Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip 
Lohner, 2015 S. 39-[56] ISBN: 978-83-65148-20-9 
 
Antoni Kakareko 
Horatius Christianus Sarmaticus. Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej 
Uniwersytetu Gdańskiego 2015, nr 1 (145), s. 16-17 ISSN: 1689-4723 
 
Sapere auso, czyli o księdzu Stanisławie Hieronimie Konarskim i jego dziełach. Gazeta 
Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego 2015, nr 3 (147), s. 18-
20 ISSN: 1689-4723 
 
Skrzetuscy i Waga od Świętego Kalasantego, czyli w kręgu pijarskich pisarzy politycznych i 
popularyzatorów dziejów i prawa polskiego XVIII wieku. Gazeta Uniwersytecka Społeczności 
Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego 2015, nr 2 (146), s. 22-23 ISSN: 1689-4723 
 
Wśród dzieł godnego następcy Długosza i Sarbiewskiego u schyłku Pierwszej 
Rzeczypospolitej. Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu 
Gdańskiego. - 2015, nr 4 (148), s. 20-22 ISSN: 1689-4723 
 
Dwójka 2015 : materiały do dziejów II Liceum Ogólnokształcącego im. dr. 
Władysława Pniewskiego w Gdańsku Wrzeszczu, z. 4 / [oprac. Antoni 
Kakareko, et al.]. Gdańsk: Komitet Obchodów 70-lecia II LO, 2015 
 
Grażyna Kałowska 
Saga o nieefektownych kobietach. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Białe Pióro, 2015 
 

10.9 Nagrody i odznaczenia 

 

 25 pracowników zostało wyróżnionych Nagrodą Rektora. 
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11. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

 

11.1 Powierzchnia 

Powierzchnia użytkowa BUG na dzień 31.12.2014 r. wynosiła  

Biblioteka Główna UG:        9.366 m2 

biblioteki specjalistyczne, magazyn składowy (9 obiektów):   8.071,94 m2  

 

RAZEM:                                  17.437,94 m2  

 

11.2 Remonty / Wyposażenie 

 
Zainstalowano 2 nowe cyfrowe rzutniki i przeprogramowano konsolę sterującą sprzętem 
audio i wideo w Sali Konferencyjnej BG UG, przygotowując ją do dalszej modernizacji.  
 
Na 2. piętrze Biblioteki Głównej UG ustawiono 152 regały standardowe, a na 1. piętrze 
dostawiono 24 regały niskie. 
 
W Bibliotece Prawnej (część magazynowa i Wypożyczalnia) przeprowadzono remont gniazd 
wtykowych w podłodze: zainstalowano 36 słupków z gniazdami elektrycznymi.  
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12. PLANY 

 

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

2. Remont pomieszczeń dawnej Biblioteki Humanistycznej i części magazynów Biblioteki 
Ekonomicznej. 

3. Testowanie i  wdrożenie systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami). 

4. Wybór rozwiązania i utworzenie repozytorium uczelnianego. 

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

6. Dalsze intensywne opracowywanie zbiorów retrospektywnych. 

7. Planowa i systematyczna selekcja zbiorów. 

8. Poszerzenie oferty szkoleń z zakresu baz elektronicznych. 

9. Kontynuacja tworzenia kolekcji dla Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej 

 


