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1. GŁÓWNE DOKONANIA 

1.1 Najważniejsze wydarzenia i trendy 

 

Rok 2017 zaznaczył się w BUG następująco: 

 testowanie systemu OMEGA-PSIR, a następnie zakup tego systemu i rozpoczęcie 
tworzenia Bazy Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego, 

 testowanie Platformy Czasopism Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, 

 odnotowanie dalszego wzrostu zainteresowania zasobem Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej, 

 kontynuacja wdrażania systemu EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentami), 

 kontynuowanie kursu e-learningowego dla studentów Wydziału Ekonomicznego 
dotyczącego źródeł informacji naukowej i metodologii pisania pracy magisterskiej.                                      
 

 

1.2 Budżet   
 

Realizacja statutowych zadań Biblioteki możliwa była dzięki kwocie przyznanej w ramach 
ogólnego budżetu Uczelni w wysokości 1 800 000 zł oraz kwocie 315 865 zł przeznaczonej 
przez wydziały UG na wydatki związane z prenumeratą czasopism zagranicznych 
drukowanych. Środki wypracowane przez Bibliotekę to kwota ok. 201 020,52 zł. Natomiast 
łączna wartość nabytków, które pochodziły ze źródeł nieodpłatnych: darów, egzemplarza 
obowiązkowego i wymiany, wyniosła 1 123 322,34 zł, w tym: dary – 183 423,45 zł, 
egzemplarz obowiązkowy – 898 287,89 zł, wymiana – 41 611 zł. Fundusz płac w 2017 r. 
wynosił ok. 7 750 000 zł (dotacja budżetowa tzw. „podstawowa”). 
 
1.3 Współpraca 

1.3.1 Rada Biblioteczna 

W 2017 r. odbyło się jedno posiedzenie Rady Bibliotecznej na którym przedstawiono 
sprawozdanie BUG za rok 2016 oraz ustalono limity na zakup książek zagranicznych. Dyrektor  
Biblioteki  zaapelowała do  przedstawicieli  wydziałów  o  mądre   gospodarowanie 
ograniczonymi funduszami.  

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski w dalszej części spotkania przedstawił aktualną sytuację 
Uczelni w kontekście planowanej nowej ustawy o szkolnictwie wyższym.  
 

1.3.2 Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS 

 W 2017 roku odbyło się w Krakowie spotkanie dyrektorów bibliotek użytkujących 
system VTLS Virtua. Na spotkaniu omówiono perspektywy rozwoju Virtui w kontekście 
projektu Biblioteki Narodowej e-usługa Omnis. Przedyskutowano także formy współpracy z 
firmą Innovative Interfaces Global Limited.  
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1.3.3 Współpraca z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego 

 Biblioteka współpracuje z Wydawnictwem UG w zakresie tworzenia repozytorium do 
którego w 2017 roku przekazano 58 książek. Kolejne będą przekazywane sukcesywnie. 
Docelowo w repozytorium znajdą się, wydane przez Wydawnictwo UG, książki które nie są 
dostępne na rynku księgarskim, a także starsze, które nie występują w wersji elektronicznej o 
ile autorzy wyrażą na to zgodę. Wspólne działanie Biblioteki i Wydawnictwa służą wdrożeniu 
Polityki Otwartego Dostępu na UG. 

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 Oddziału Opracowania Zbiorów BUG wzięli udział w czterech spotkaniach 
zorganizowanych w Bibliotece UW. Trzy z nich to spotkania Grupy Roboczej ds. Standardów 
Bibliograficznych. Czwarte poświęcone było zmianom w formacie opisu bibliograficznego 
związanym ze standardem RDA.  

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

 

1.3.5 Inne  

Do bazy ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts), która tworzona jest przez 
międzynarodową sieć centrów informacyjnych, wprowadzono 37 rekordów. 
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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.  

Liczba zarejestrowanych użytkowników Biblioteki UG wynosiła 49 537 osób (↑ o 2 166 osób 
w stosunku do 2016 r.). Aktywnych użytkowników w 2017 r. było  14 9101.  

We wszystkich placówkach BUG udostępniono 871 622 wol. (↓ o 92 191 wol. w stosunku do 
r. 2016). Powodów spadku liczby tradycyjnych wypożyczeń może być kilka: 

 dostęp do bogatej oferty źródeł elektronicznych, 

 rozwijające się biblioteki cyfrowe w tym szczególnie Pomorska Biblioteka Cyfrowa, 

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

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadziła 896 wol. (w tym 68 wol. z zagranicy) i wysłała 
do innych bibliotek 1 461 wol. (w tym 19 wol. za granicę). Współpracowano z 331 
bibliotekami (w tym z 48 zagranicznymi). 

 
2.2 Działalność informacyjna 

2.2.1 Usługi informacyjne  

We wszystkich placówkach BUG: 

 udzielono 114 550 informacji ( o 13 245 w stosunku do 2016 r.), w tym: 

 51 257 informacji katalogowych, 

 7 462 informacji bibliograficznych, 

 55 831 informacji rzeczowych, 

 zrealizowano 402 kwerendy (w tym: 52 w Bibliotece Głównej, 350 – w 
bibliotekach specjalistycznych). 

Stale aktualizowano stronę domową BUG (także w wersji angielskiej), dodając nowe zakładki, 
aktualne instrukcje i in. treści ważne dla użytkowników, m.in.: do serwisu „Nowości 
zagraniczne BUG” wprowadzono opisy 258 książek wraz ze skanami okładek; 

 

Bardzo aktywnie prowadzono profil BUG na Facebooku, wprowadzono 254 posty promujące 
przede wszystkim czytelnictwo oraz BUG i UG. 

                                                      
1 Tzn. użytkowników, którzy w 2017 r. wypożyczyli przynajmniej 1 wol. ze zbiorów BUG. 
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Ukazały się 2 numery periodyku elektronicznego BUGletyn, zawierającego informacje z życia 
Biblioteki UG. 

W 2017 r. odnotowano: 

 395 155 wejść na stronę katalogu online BUG, 

 386 773 wejść na stronę http://www.bg.ug.edu.pl/, 

 6 799 wejść na stronę http://przewodnik.bg.ug.edu.pl/, 

 136 wejść na stronę http://e-kartki.bg.ug.edu.pl/, 

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

We wszystkich agendach BUG czytelnicy mają dostęp do 136 komputerów z dostępem do 
internetu (79 – w BG, 57 – w bibliotekach specjalistycznych).  

2.2.2 Szkolenia 

Kontynuowano szkolenie biblioteczne online. Do końca 2017 r. test kontrolny zaliczyło 5 747  
studentów. 

W Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych kontynuowano szkolenia i zajęcia z 
przysposobienia informacyjno-bibliograficznego dla studentów: przeszkolono 753 osoby ( 
o 87 osób). Szkolenia prowadzone były z użyciem nowoczesnego sprzętu, umożliwiającego 
prezentację katalogu online i dostępnych baz danych – zwiększa to znacząco ich wartość 
dydaktyczną.  

W 2017 r., dla Wydziału Ekonomicznego, poprowadzony został przedmiot „Metodologia i 
źródła informacji naukowej. Przygotowanie pracy magisterskiej”. Przedmiot zaliczyło 1 225 
studentów studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych. Przedmiot prowadzony 
był metodą e-learningu.  

Zorganizowano kolejne szkolenia dla użytkowników czasopism i baz danych online. W 
Bibliotece Głównej przeszkolono 437 osób.  

Przeprowadzono lekcje biblioteczne dla 15 uczniów szkół średnich. 

W prelekcjach i pokazach zorganizowanych przez pracowników Oddziału Zbiorów 
Specjalnych wzięły udział 202 osoby. 

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. W 2017 r. testowano następujące bazy: - PsycBooks, 
PsycTests, Psychology Database, InteLex Collections of Part Masters. 

 
Stałym zainteresowaniem cieszą się wycieczki po Bibliotece Głównej: budynek odwiedziło 
842 osoby (66 grup). 

 

2.2.3 Wystawy i prezentacje 

Ogółem w BUG zorganizowano 14 wystaw tematycznych. 

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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Wystawy zorganizowane w Bibliotece Głównej:  

- „Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888-1971)”, (6.03 - 7.04.2017) i projekcja 
filmu o S. Vincenzie (28.03.2017) 
- „Polacy w Mandżurii (1897- 1949)”, (16-31.05.2017),  
- „Sędziowie i niewolnicy”- wystawa  towarzysząca promocji książki prof. Jerzego 
Zajadło ( 13-30.06.2017) (zorganizowana przy współpracy z Wydawnictwem UG), 
- Nagrody Nike 2017 (2 -10.10.2017),  
- Nagroda Literacka Gdyni 2017 (10 - 20.10.2017). 

Wystawy zorganizowane przez biblioteki specjalistyczne: 

Biblioteka Ekonomiczna: 
- „Seria akademicka – Wolters Kluwer Polska w zbiorach Biblioteki Ekonomicznej”, 
- „Jak pisać rozprawy akademickie”. 
 

Biblioteka Neofilologiczna: 
- "Nikt nie rodzi się kobietą" - o Simone de Beauvoir, 
- „Finlandia w obiektywie-fotograficzne prezentacje pracowników i studentów 
Skandynawistyki UG”. Wystawa towarzysząca obchodom Dnia Skandynawisty w 
ramach dni otwartych Wydziału Filologicznego, 
- "GG na UG. Spotkania z Günterem Grassem na Uniwersytecie Gdańskim".  

Ekspozycja wprowadzona do programu oficjalnych obchodów jubileuszu   urodzin 
artysty w Gdańsku, zorganizowana wspólnie z Biblioteka Humanistyczną. 
- „Itsenäisyyspäivä - stulecie niepodległości Finlandii". Wystawa wpisana w 2. edycję 
festiwalu kultury nordyckiej Nordic Focus Festival. 

 
Biblioteka Prawna: 

- ”Lekarz też człowiek. A pacjent?” Prawo medyczne w zbiorach Biblioteki Prawnej UG, 
- ”Równość wobec prawa. Wczoraj - dziś- perspektywy”, 
- ”Ochrona zabytków – obowiązek, prawo , a może przywilej?”. 
 

W ramach „Targów Akademia” - Dzień otwarty w BG (21.03.2017) - Bibliotekę zwiedziło 10 
grup - 113 osób. 

W ramach XIV Bałtyckiego Festiwalu Nauki  w Bibliotece (24.05.2017) przygotowano:  
- W bibliotecznym labiryncie, zwiedzanie BUG - 115 osób (7 grup), 
- Od wydawcy do czytelnika, czyli droga książki w bibliotece, warsztaty – 25 osób (1 grupa), 
- Okładka zdobi książkę, warsztaty – 25 osób ( 2 grupy). 
 

 

2.3 Zbiory 

  

2.3.1 Gromadzenie i uzupełnianie  

(zob. tab. 3 – 8) 



 8 

2.3.1.1 Druki zwarte 

Do Biblioteki wpłynęło 24 280 wol. druków zwartych: 6 421 wol. pochodziło z zakupu i 
stanowiło ok. 26,4 % ogólnego wpływu książek.  

Pozostałe woluminy to: egzemplarz obowiązkowy (13 935 wol.), dary (3 359 wol.) oraz 
książki pochodzące z wymiany i innych źródeł (565 wol.). Do księgozbioru wprowadzono 18 
586 nowych tytułów. Książki pochodzące z egzemplarza obowiązkowego i darów poddano 
ocenie pod kątem zgodności z profilem gromadzenia. 

Egzemplarz obowiązkowy w dalszym ciągu był głównym źródłem wpływu druków zwartych 
polskich i stanowił ok. 57,4 % ogólnego wpływu książek2. Średnia cena książki włączonej do 
zbiorów Biblioteki z egzemplarza obowiązkowego wyniosła 45 zł. 

Dary (3 359 wol.) stanowiły ok. 13,8 % ogólnego wpływu druków zwartych. 

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2017 prowadziła wymianę publikacji z 167 
kontrahentami (110 krajowych, 57 zagranicznych). Dokumenty uzyskane tą drogą to 387 wol. 
druków zwartych i 110 tytułów druków ciągłych. 

Wpływ druków zwartych ze wszystkich źródeł w 2017 r. był o ok. 7,9 % mniejszy niż w 2016 r. 
(↓ o 2 071 wol.). 

Średnia cena książki krajowej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła 42 zł. 

Książki zagraniczne kupowano na zamówienie pracowników naukowych. Zakup wydawnictw 
zagranicznych wyniósł 564 wol. i stanowił 2,3% ogólnego wpływu druków zwartych. Średnia 
cena książki zagranicznej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła ok. 277 zł. 

Biblioteka UG w 2017 r. umożliwiała dostęp do ok. 213 000 pełnotekstowych e-książek oraz 
ponad 3 milionów dokumentów z kolekcji Academic Research eBooks Library, zawartych w 
12 bazach krajowych i zagranicznych.  

Książki dostępne były ze strony http://www.bg.univ.gda.pl. 

2.3.1.2 Druki ciągłe 

BUG udostępnia 19 591 tytułów czasopism w wersji drukowanej. W r. 2017 Biblioteka na 
bieżąco gromadziła 4 297 tytułów czasopism drukowanych3. 

W 2017 roku przeprowadzono przetarg na dostawę czasopism zagranicznych do Biblioteki 
i jednostek organizacyjnych UG. W przetargu została wyłoniona firma ABE-IPS Sp. z o.o. 

BUG oferowała dostęp, w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, do baz objętych licencją 
narodową: EBSCO, Nature, Science, Science Direct, SpringerLink, Wiley-Blackwell, Web of 
Knowledge, SCOPUS. 

Czytelnicy mieli dostęp do 28 936 czasopism pełnotekstowych i 33 649 czasopism z 
abstraktami artykułów.   

Łączna wartość baz, zawierających wydawnictwa ciągłe, zakupionych przez BUG w 2017 r. 
wynosiła 661 715,11 zł. 

                                                      
2 Dotyczy egzemplarzy włączonych do zbiorów BUG. 

3 Prenumerata, eo (wprowadzone do zbiorów), dary i wymiana. 

http://www.bg.univ.gda.pl/
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Z usługi VPN (zdalny dostęp do prenumerowanych baz danych) skorzystało 2 951 
użytkowników, którzy wygenerowali 68 168 poprawnych sesji. 

2.3.1.3 Zbiory specjalne 

Zgromadzono 1 884 jednostek ewidencyjnych4 (↓ o 1 342 w stosunku do 2016 r.). Głównym 
źródłem były dary 1 082 jedn. (57,4% całego wpływu).   

 

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. 17 942 woluminy (ok. 72%) przejęte z Oddziału Gromadzenia skierowano od 
razu do sygnowania i wysyłki do BG i bibliotek specjalistycznych. 

Poza opracowywaniem bieżących nabytków kontynuowano prace nad retrokonwersją do 
katalogu online zbiorów retrospektywnych z Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych. 
Łącznie retrokonwersji poddano 3 052 tytuły co stanowiło ok. 50,5% wszystkich opisów 
bibliograficznych.  

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. 77 %).  

2.3.2.3 Zbiory specjalne 

W 2017 r. dopisano do inwentarza 3 157 jedn. zbiorów specjalnych. Do katalogu online 
wprowadzono 2 964 rekordy (w tym 1 268 dla książek, 1 678 dla zbiorów specjalnych takich 
jak np. mapy, plansze, kasety audio, kasety video, płyty DVD, płyty CD i 18 dla czasopism 
drugiego obiegu wydawniczego).  

2.3.3 Gospodarka zasobami bibliotecznymi 

Kontynuowano selekcję księgozbioru: odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 10 575 wol. 
druków zwartych i 2 479 wol. druków ciągłych.  

Przygotowano ofertę dubletów w ramach wymiany międzybibliotecznej, oferując innym 
bibliotekom 6 705 wol. druków zwartych i 3 457 wol. druków ciągłych. 

                                                      
4 Jednostki ewidencyjne: mapy, wolumeny, plansze, teki, dokumenty, utwory, płyty CD, kasety video, płyty DVD i kasety audio. 



 10 

Druki pochodzące z egzemplarza obowiązkowego, a pozostające poza profilem gromadzenia 
Biblioteki: 16 016 wol. druków zwartych i 5 435 wol. czasopism, przekazano innym 
bibliotekom naukowym w Trójmieście.  

W Pracowni Konserwacji poddano konserwacji 24 obiekty zabytkowe oraz wykonano pudła 
ochronne do ich przechowywania. Przeprowadzano konserwację starodruków oraz 
wykonano dokumentację fotograficzną oraz opisową przebiegu prac. Na bieżąco 
prowadzono drobniejsze prace konserwatorskie. Monitorowano i analizowano warunki 
klimatyczne w magazynach w celu prawidłowego przechowywania zbiorów. 

Introligatornia oprawiła 4 912 wol. czasopism i gazet oraz 3 698 wol. książek ze zbiorów BUG. 
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3. BIBLIOTEKA GŁÓWNA – UDOSTĘPNIANIE 
ZBIORÓW 

W Bibliotece Głównej w „wolnym dostępie” znajduje się: 

- ok.  544 tys. woluminów książek, 

- ok. 181 tys. woluminów czasopism. 

 
Użytkownicy mieli do dyspozycji dwa punkty wypożyczeń i 6 czytelń, w których znajdowało 
się 577 miejsc pracy dla czytelników i 83 stanowiska komputerowe. Coraz częściej czytelnicy 
korzystają z własnych komputerów przenośnych, łącząc się z siecią internet poprzez osobiste 
konta w systemie Eduroam. 
 
Stałym dużym zainteresowaniem cieszą się pokoje pracy indywidualnej – w ciągu roku z 25 
pomieszczeń skorzystało 109 osób. Pokoje pracy  grupowej są użyczane przede wszystkim na 
działalność dydaktyczną: skorzystano z nich 63 razy. 
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4. BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA 

 

Zadaniem Oddziału Bibliografii i Bibliometrii 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, obliczanie 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 2017 r. 
do Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG wprowadzono 7 178 
rekordów. Na koniec 2017 r. baza zawierała 49 667 rekordów. 

 

Współpraca z Polską Bibliografią Naukową  

Od 2015 r. dane z bazy bibliograficznej UG przesyłane są do Modułu Sprawozdawczego 

Polskiej Bibliografii Naukowej, będącej częścią systemu informacji o nauce POL-on.  

W 2017 r. przesłano publikacje w dwóch terminach: 

1. luty-kwiecień 

2. sierpień 

W związku z przeprowadzaną w roku 2017 przez MNiSW oceną jednostek naukowych, dane 

przekazywane w lutym-kwietniu musiały być dostosowane do wymogów Rozporządzenia 

MNiSW z 12 grudnia 2016 r. Rozporządzenie wprowadziło znaczące zmiany w wymaganiach 

w związku z czym zmienił się zakres danych oraz  sposób ich przesyłania. W konsekwencji 

konieczne było nie tylko przesłanie nowych publikacji do systemu PBN, lecz również 

poprawienie oraz ponowne zaimportowanie do PBN publikacji z  lat 2013-2016. Zmiany te 

spowodowały również konieczność dostosowania programu Expertus.   

 

OMEGA-PSIR  

4 września 2017 r. została zawarta umowa wdrożenia systemu OMEGA-PSIR pomiędzy 

Uniwersytetem Gdańskim a Politechniką Warszawską. Miejscem wdrożenia oprogramowania 

jest Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, a prace przeprowadzane były wspólnie przez 

Oddział Bibliografii i Bibliometrii oraz Oddział Informatyzacji.  

Na podstawie oprogramowania rozpoczęto prace nad tworzeniem Bazy Wiedzy 
Uniwersytetu Gdańskiego (system ewidencji dorobku naukowego UG wraz z repozytorium 
publikacji). 

W Oddziale Bibliografii i Bibliometrii wykonano następujące prace: 

- Przygotowanie struktury jednostek (po konsultacjach w wydziałami). 
- Przygotowanie bazy pracowników (na podstawie danych otrzymanych z systemu 
kadrowego uzupełnionych o identyfikatory PBN oraz dane kontaktowe). 
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- Przygotowanie bazy doktorantów, studentów i byłych pracowników na podstawie bazy 
Expertus i zweryfikowanych z bazą FAST. 
- Konsultacje z Biurem Nauki i Współpracy z Zagranicą UG, Prorektorem ds. Nauki, 
przedstawicielami wydziałów, Biurem Zarządzania Projektami Rozwojowymi. Konsultacje z 
radcą prawnym w sprawie funkcjonowania repozytorium. 
- Sprawdzenie bazy czasopism w systemie OMEGA-PSIR i przesłanie uwag na Politechnikę 
Warszawską. 
- Konsultacje z przedstawicielami Politechniki Warszawskiej (wyjaśnianie wątpliwości, 
zgłaszanie problemów, ustalanie szczegółów pracy przy dostosowywaniu bazy do wymogów 
UG). 
- Testowe wprowadzanie różnych typów danych.   
- Współpraca z informatykami (Witold Warsiński) przy imporcie publikacji z bazy Expertus: 
opis struktury danych, generowanie plików z bazy Expertus, sprawdzanie poprawności 
importu danych. 
- Testowanie funkcjonowania bazy po częściowym zapełnieniu danymi.  

 

Platforma Czasopism Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego 
 
W celu zwiększenia zasięgu oddziaływania oraz dostępności wydziałowych czasopism 
naukowych rozpoczęto, przy współpracy z Oddziałem Informatyzacji Biblioteki oraz z Biurem 
Nauki i Współpracy z Zagranicą UG, prace nad stworzeniem Platformy Czasopism Naukowych 
Uniwersytetu Gdańskiego. Platforma będzie oparta na programie Open Journal Systems - 
najpopularniejszym obecnie systemie zarządzania czasopismami elektronicznymi.  
 

Działania na rzecz otwartego dostępu 

Współorganizacja szkoleń (wspólnie z Biurem Nauki i Współpracy z Zagranicą UG, 

Międzyuczelnianym Wydziałem Biotechnologii UG i GUMed oraz projektem STARBIOS 2): 

 

- Seminarium dla redaktorów czasopism pt. Otwarty dostęp a prawa autorskie, prowadzący 

dr Krzysztof Siewicz,  Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, 3.03.2017 r.  

- Spotkanie w ramach Międzynarodowego Tygodnia Otwartego Dostępu  pt. Open Access -  

Dzień Informacyjny na Uniwersytecie Gdańskim, wprowadzenie Katarzyna Świerk, 

prowadzący dr Krzysztof Siewicz, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, 24.10.2017 r. 

Współpraca  z Biurem Nauki i Współpracy z Zagranicą UG przy tworzeniu Instytucjonalnej 

Polityki Otwartego Dostępu Uniwersytetu Gdańskiego. 

 
Ustalenie z Wydawnictwem UG zasad przekazywania pełnych tekstów publikacji do 
umieszczenia w Repozytorium. 
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5. DIGITALIZACJA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH 

W działalności Biblioteki UG ciągle bardzo ważna jest digitalizacja zbiorów. Początek 
digitalizacji związany był z realizacją projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa, trwającego od 
2009 r. do końca 2012 r. 

W Oddziale Digitalizacji Zbiorów BUG 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. 

Najważniejszym zadaniem jest utrzymanie poziomu (ilość i jakość) dokumentów 
wprowadzanych do bazy PBC (wymóg trwałości projektu realizowanego ze środków UE). W 
2017 r. w grupie bibliotek tworzących zasób Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej BUG była w 
dalszym ciągu na 1. miejscu pod względem liczby opublikowanych dokumentów. 

W ciągu 2017 r. portal PBC odwiedziło  1 627 928 osób a kolekcję przygotowaną przez BUG 
czytało 396 715 osób (↑ o 13 396 w stosunku do 2016 r.).  
Największym zainteresowaniem cieszyły się czasopisma, gazety i dokumenty dotyczące 
historii Trójmiasta i regionu oraz materiały dydaktyczne.  
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6. KOMPUTERYZACJA 

Oddział Informatyzacji BUG, sprawujący nadzór nad strukturą informatyczną w BUG, poza 
standardowymi czynnościami związanymi z informatyzacją, wykonał szereg ważnych prac, do 
których można zaliczyć:   

1. modernizacja sprzętu komputerowego oraz prace serwisowe na serwerach BUG, 

2. wdrożenie testowej wersji Platformy Czasopism Naukowych Uniwersytetu 

Gdańskiego na najnowszej wersji systemu OJS, 

3. instalacja nowego serwera plików (Samba na systemie Fedora 24) dla Oddziału 

Digitalizacji, 

4. utworzenie bazy katalogowej dla Centrum Języków Obcych przy wykorzystaniu 

środowiska MS Access, 

5. konfiguracja zaufanych certyfikatów dla formularza VPN na stronie BUG, sytemu 

Uniweb Rcp, katalogu bibliotecznego Chamo, 

6. import danych czytelników do systemu Virtua na początku roku akademickiego, 

7. współpraca z firmą Innovative Interfaces Global Limited w zakresie eksploatacji 

systemu Virtua, 

8. włączenie obsługi rekordów analitycznych w systemie bibliotecznym, 

9. wdrożenie bezprzewodowego systemu konferencyjnego DICENTIS BOSCH dla obrad  

Senatu UG, 

10. modernizacja elementów systemu multimedialnego w auli w celu umożliwienia 

zastosowania  systemu technologii cyfrowej (zamiast analogowej) - wymiana i 

uporządkowanie okablowania. 
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7. BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE 

W strukturze BUG działały w 2017 r. biblioteki specjalistyczne: 

1. Biblioteka Ekonomiczna,  
2. Biblioteka Humanistyczna, 
3. Biblioteka Matematyczno-Fizyczna – Czytelnia, 
4. Biblioteka Neofilologiczna, 
5. Biblioteka Prawna, 
6. Biblioteka Historii Kultury, 
7. Czytelnia Oceanograficzna.  

 

Zbiory bibliotek specjalistycznych obejmują księgozbiór dostosowany do potrzeb 
dydaktycznych wydziałów UG, przy których biblioteki funkcjonują. We wszystkich 
placówkach są komputery z dostępem do internetu (53 szt.), służące czytelnikom przede 
wszystkim do korzystania z baz danych i czasopism elektronicznych. 

W 2017 r. w bibliotekach specjalistycznych udostępniono 338 608 wol. (↓ o 36 622 wol.) 
książek, czasopism i zbiorów specjalnych, co stanowi ok. 38,8% całości udostępnionych w 
BUG zasobów. Pracownicy bibliotek specjalistycznych są stale szkoleni w zakresie kopiowania 
opisów bibliograficznych dla starszych zbiorów z bazy NUKAT do katalogu online. Ich praca 
istotnie powiększa zawartość katalogu online. 

W 2017 r. w bibliotekach specjalistycznych wprowadzono do katalogu online 8 600 opisów 
bibliograficznych (20,2% wszystkich wprowadzonych do katalogu online; 2 257 – utworzone, 
6 343 – skopiowane z NUKAT) i 11 710 opisów egzemplarza (26,8% wszystkich 
wprowadzonych do katalogu online).  
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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  

 2017 2016 2015 

OBSŁUGA CZYTELNIKÓW  

stan bazy czytelników 49 537 

(w tym aktywnych: 

14 910) 

47 371  

(w tym aktywnych: 

16 940) 

45 670 

(w tym aktywnych:  

16 915) 

udostępniono 

(na miejscu i na zewnątrz)  

 
871 622 wol. 

 
 963 813 wol. 

 
993 836 wol. 

transakcje  

w wypożyczalniach 

 

wypożyczenia: 
137 362 wol. 

 
prolongaty: 
43 272 wol. 

zwroty: 
147 205 wol.  

wypożyczenia:  
144 518 wol. 

prolongaty:  

46 775 wol. 

zwroty:  

155 749 wol.  

wypożyczenia:  
158 037 wol. 

prolongaty:  
53 807 wol. 

zwroty:  
167 262 wol. 

WYPOŻYCZENIA 
MIĘDZYBIBLIOTECZNE 

   

z innych bibliotek 1 461 wol. 756 wol. 1 109 wol. 

do innych bibliotek 896 wol. 847 wol. 752 wol. 

SZKOLENIA    

dla studentów I roku 5 834 osoby 5 668 osób 6 590 osób 
 

dla studentów III/IV roku 753 osoby 785 osób 1 202 osoby 

dla użytkowników czasopism i baz 
danych online 

437 osób 315 osób 186 osób 
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Tabela 2 

  

SALE 

LICZBA 

MIEJSC 

UDOSTĘPNIONO NA ZEWNĄTRZ 
(wol.) 

UDOSTĘPNIONO NA MIEJSCU5 
(wol./jednostki) 

Biblioteka Główna  

Oddział Udostępniania  

 

6 

  

507 

 

115 922 

 

412 844 

Biblioteka Główna Oddział Inf. Naukowej 1 41 - 2 905 

Oddział Zb. Specjalnych w BG 2 29 - 1 343 

Czytelnia Oceanograficzna Gdynia 1 37 1 056 3 581 

Biblioteka Ekonomiczna 9 242 29 506 106 846 

Biblioteka Historii Kultury 1 23 2 374 4 199 

Biblioteka Humanistyczna 1 36 6 084 5 975 

Biblioteka Matematyczno-Fizyczna 1 25 2 793 11 181 

Biblioteka Neofilologiczna  1 70 11 093 25 997 

Biblioteka Prawna 3 103 11 806 116 072 

Magazyn Składowy Brzeźno 1 2 - 45 

RAZEM 27 1 115 180 634 690 988  

 

Razem udostępniono 871 622 wol. (↓ o 92 191 wol. w stosunku do 2016 r.) 

 

 

BIBLIOTEKA UG w POMORSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ 

 

Tabela 3 

Wykonane skany Publikacje umieszczone 
w PBC 

Odwiedziny 

w 2017 r. od 01/09/2009 w 2017 r. od 01/09/2009 w 2017 r. od 01/09/2009 

 

347 187 

 

 

2 476 936 

 

5 796 

 

 

38 788 

 

396 715 

 

 

2 093 836 

 

 

 

                                                      
5 Książki z czytelni, magazynów, czasopisma i zbiory specjalne. 
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8.2 Zbiory 

 

8.2.1 Gromadzenie 

(stan na dzień 31.12.2017 r.) 

 

Tabela 4 

Wyszczególnienie stan inwentarzowy 

Książki 1 105 567 wol. 

Czasopisma 345 409 wol. 

Zbiory Specjalne 185 028 jedn. 

Razem 1 636 004 wol./jedn. 

 

 

W ciągu 2017 r. zgromadzono: 

Tabela 5  

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

Książki  24 280 10 575 

Czasopisma 7 078 2 479 

Zbiory Specjalne 1 8846 - 

Razem 33 242 13 054 

 

 

 

                                                      
6 W tym: 115 jedn. rękopisów, 700 jedn. materiałów audiowizualnych, 18 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  5 194 6 421 krajowe: 5 857 

zagraniczne: 564 

 

404 369,87 

Egz. 
obowiązkowy 

10 281 13 935 - 625 923,64 

Dary 2 733 3 359 krajowe:  933 

zagraniczne: 2 426 

154 158,86 

Wymiana 277 387 krajowe: 308 

zagraniczne: 79 

23 498,00 

Inne 101 178 krajowe: 110 

zagraniczne: 68 

21 597,43 

E-książki    101 940,69 

Razem 18 586 24 280 - 1 331 488,49                                 

  

E-książki: ok. 3 236 000 wol. 

 

ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH 

Tabela 7 
Wyszczególnienie Liczba tytułów Wartość (zł) 

Prenumerata drukowana polska 367 57 526,64 

Prenumerata drukowana 
zagraniczna 

193 408 885,33 

Dary 276 28 122,59 

Wymiana 110 18 113,00 

Egz. obowiązkowy 3 351 261 303,00 

Prenumerata wyd. elektronicznych 
(polskie i zagraniczne) 

- 661 715,11 

Materiałówka 25 19 548,28 

Razem 4 322 1 455 213,95 

 

Liczba prenumerowanych wydawnictw elektronicznych: 62 585 (pełnotekstowe: 28 936, 
abstraktowe: 33 649).  
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ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZBIORÓW SPECJALNYCH  

Tabela 8 

Wyszczególnienie Jednostki 
ewidencyjne7 

Wartość (zł) 

Zakup 266  20 124,35 

Dary 1 082 1 142,00 

Egzemplarz 
obowiązkowy 

536 11 061,25 

Razem 1 884 32 327,60 

  

 

8.2.2 Opracowanie zbiorów  

Tabela 9 

Rekordy 
bibliograficzne8 

 

Rekordy 
egzemplarza 

Rekordy  

zasobu 

Opracowanie przedmiotowe 

(tytuły) 

Rekordy KHW 

utworzone 

 

42 452 

9 582 – utworzone 

32 870  –  
skopiowane 

 

43 696   

 

 

440 

 

 

10 9839 

 

 

4 695 

 

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

 

Klasyfikacja dokumentów do „wolnego dostępu”: 19 312 wol. 

 
 
 
 

 

 

 

                                                      
7 Jednostki ewidencyjne: mapy, plansze, teki, dokumenty, utwory, kasety audio, kasety video, płyty DVD, płyty CD-ROM, płyty CD. 
8 W tym: czasopisma, dok. filmowe, dok. dźwiękowe, dok. kartograficzne, dok. elektroniczne, dokumenty życia społecznego,  
normy, stare druki. 
9 Książki, czasopisma i zbiory specjalne. 
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8.3 Inne dane 

STAN KATALOGU ONLINE (31.12.2017 r.) 

 

Tabela 10 

Rodzaj rekordu Liczba 

bibliograficzne 669 51510 

khw11 931 115 

egzemplarza 994 965 

zasobu 21 532 

 

 

Katalog online wykazuje: 

 ok. 90% książek (egzemplarze),  

 ok. 95,5% czasopism (tytuły)          

ze zbiorów Biblioteki UG. 

 

W r. 2017 średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła ok.: 

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

 277 zł - dla książek zagranicznych,      

 45 zł - dla książek z egzemplarza obowiązkowego.  

                                                      
10 W tym: 18.761 dla wydawnictw ciągłych. 
11 Hasła opisów katalogowych. 
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9. PRACOWNICY BIBLIOTEKI 

10.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece    

173,5 etatów:   

pracownicy działalności podstawowej:   159,5 etatu 
w tym: 
bibliotekarze dyplomowani:       4 etaty 
bibliotekarze i pracownicy biblioteczni:    155,5 etatu    

pracownicy administracyjni:       4 etaty 
informatycy:       5 etatów 
introligatorzy:       5 etatów 

 
10.2 Struktura stanowisk pracowników działalności podstawowej12 

Tabela 11 

STANOWISKO LICZBA OSÓB 

starszy kustosz dypl. 4 

kustosz 49 

starszy bibliotekarz 25 

bibliotekarz  67 

młodszy bibliotekarz 7 

starszy magazynier 6 

magazynier 1 

konserwator książki 2 

pomoc biblioteczna 1 

 

10.3. Struktura wykształcenia13 

Tabela 12 

WYKSZTAŁCENIE LICZBA ETATÓW 

doktorzy 2 

wyższe (magisterskie) 138,5 

wyższe (licencjat)  2 

średnie  24 

zasadnicze zawodowe  2 

                                                      
12 Bez introligatorów, pracowników administracji oraz informatyków. 

13 Bez introligatorów. 
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10.4. Struktura wieku pracowników działalności podstawowej14 

Tabela 13 

GRUPA WIEKOWA LICZBA OSÓB 

do 30 lat 3 

31 – 40 lat  42 

41 – 50 lat 49 

51 – 60+ lat  68 

 

10.5. Absencja  

 Ogółem dni absencji było    6 598 ( o 521 w stosunku do 2016 r.) 

 w tym: 

  urlopy wychowawcze    1 980 
  zwolnienia lekarskie    3 648 
  inne urlopy15        970 
 

10.6 Fluktuacja kadry  

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

 

10.7 Konferencje. Dokształcanie 

Studia podyplomowe ukończyło 5 osób.  
Program Erasmus – 1 osoba.  
12 osób uczestniczyło w konferencjach. 
W warsztatach i szkoleniach wewnętrznych brały udział 32 osoby. 
W kursach i szkoleniach zewnętrznych wzięło udział 13 osób. 

 
10.8 Nagrody i odznaczenia 

 

 19 pracowników zostało wyróżnionych Nagrodą Rektora. 

                                                      
14 Bez introligatorów, pracowników administracji oraz informatyków 

15 Bez urlopów wypoczynkowych. 
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10.9 Publikacje, referaty 

10.9.1 Publikacje 

Emilia Dulczewska-Maszota. 

Biblioteki oddolne - efemeryda czy zwiastun przyszłości?  Bibliotekarz. 2017, nr 3, s. 4-12. 

Wojciech Flisikowski. 

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Gdańskim. BUGletyn, 
[dokument elektroniczny]. 2017, 11, s. 9-10.  

Marzena Grzegowska. 

Ekologia informacji a zasoby informacyjne w bibliotekach i cyberprzestrzeni - w stulecie 
powstania SBP. BUGletyn, [dokument elektroniczny]. 2017, 11, s. 5-6. 

Antoni Kakareko. 

Edytorskie zasługi księdza Macieja Dogiela. Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej 
Uniwersytetu Gdańskiego. 2017, nr 1 (153), s. 42-45. 

Moje życie z "j". W: Życie z zacięciem : integralny przewodnik po jąkaniu / red. Lucyna 
Jankowska-Szafarska, Beata Suligowska, Roman Kara, Kamil Kupiec. Kraków : Wydawnictwo 
Edukacyjne, 2017, s. 223-227. 

Użyteczne kompendia księdza Żeglickiego.  Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej 
Uniwersytetu Gdańskiego. 2017, nr 2 (154), s. 34-35. 

Urszula Kulczycka. 

Biblioteka w chmurze, czy chmury nad biblioteką? BUGletyn, [dokument elektroniczny]. 
2017, 11, s. 3. 

Dorota Padzik. 

Systemy pism niełacińskich i transliteracji w katalogu NUKAT. BUGletyn, [dokument 
elektroniczny]. 2017, 10, s. 2-3. 

Grupa Robocza ds. Standardów Bibliograficznych - kolejne spotkania. BUGletyn, [dokument 
elektroniczny]. 2017, 11, s. 2-3. 

Dorota Padzik, Marzena Jeżowska. 

Deskryptory Biblioteki Narodowej : dni otwarte, 21-22.09.2017 r. BUGletyn, [dokument 
elektroniczny]. 2017, 11, s. 4. 

Monika Sączewska. 

Must Week 2017. BUGletyn, [dokument elektroniczny]. 2017, 11, s. 7-8. 
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10. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

 

11.1 Powierzchnia 

Powierzchnia użytkowa BUG na dzień 31.12.2017 r. wynosiła:  

Biblioteka Główna UG:        9 366 m2 

biblioteki specjalistyczne, magazyn składowy (8 obiektów):   6 346,30 m2  

 

RAZEM:                                  15 712,30 m2  

 

11.2 Remonty / Wyposażenie 

W Bibliotece Ekonomicznej wyremontowano pomieszczenia informatorium (malowanie, 
wymiana wykładzin) oraz pokój kierownika. 
 
W części magazynowej Biblioteki Głównej kontynuowano dodawanie półek do regałów 
uzyskując dodatkowe miejsce na wpływające nowości. 
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11. PLANY 

 

1. Wdrożenie systemu OMEGA-PSIR, który w przyszłości zastąpi program Expertus i 
pozwoli na tworzenie bazy wiedzy uczelni. 

2. Wdrożenie Platformy Czasopism Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego. 

3. Udostępnienie zdalnego dostępu do baz danych i źródeł elektronicznych poprzez 
system  HAN. 

4. Udostępnienie urządzenia umożliwiającego samodzielne wypożyczanie i zwroty 
książek (SelfCheck). 

5. Rozpoczęcie skontrum w Bibliotece Głównej. 

6. Dalsze intensywne opracowywanie zbiorów retrospektywnych. 

7. Planowa i systematyczna selekcja zbiorów. 

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

9. Poszerzenie oferty szkoleń z zakresu baz elektronicznych. 

10. Kontynuacja tworzenia kolekcji dla Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. 

 


