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1. GŁÓWNE DOKONANIA 

1.1 Najważniejsze wydarzenia i trendy 

 

Rok 2018 zaznaczył się w BUG następująco: 

 udostepnienie online Bazy Wiedzy UG oraz prowadzenie dalszych prac 
wdrożeniowych, w tym importu danych z systemu Expertus, testowania systemu 
OMEGA-PSIR i zgłaszania zespołowi Politechniki Warszawskiej znalezionych usterek 
oraz sugestii dotyczących rozwoju tego oprogramowania, 

 otwarcie Platformy Czasopism Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego w systemie OJS 
(Open Journal System), 

 wdrożenie systemu HAN – narzędzia do zarządzania dostępem do elektronicznych 
źródeł Biblioteki, które zastąpiło oferowana dotychczas usługę VPN 

 przeprowadzenie skontrum w BUG, podczas którego skontrolowane zostały książki i 
czasopisma przechowywane w części magazynowej oraz czytelniach 

 wzbogacenie sprzętu reprograficznego przeznaczonego do digitalizacji zbiorów o 
skaner …….. 

 odnotowanie dalszego wzrostu zainteresowania zasobem Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej (PBC 11 biblioteka wśród bibliotek zrzeszonych w Federacji Bibliotek 
Cyfrowych pod względem liczby udostępnionych publikacji), 

 kontynuowanie kursu e-learningowego dla studentów Wydziału Ekonomicznego 
dotyczącego źródeł informacji naukowej i metodologii pisania pracy magisterskiej, a 
także rozwijanie oferty dydaktycznej dla studentów, doktorantów i pracowników UG. 

 

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 369 375 zł przeznaczonej 
przez wydziały UG na wydatki związane z prenumeratą czasopism zagranicznych 
drukowanych. Środki wypracowane przez Bibliotekę to kwota ok. 190 000 zł. Natomiast 
łączna wartość nabytków, które pochodziły ze źródeł nieodpłatnych: darów, egzemplarza 
obowiązkowego i wymiany, wyniosła 946 251,15 zł, w tym: dary – 128 169,07 zł, egzemplarz 
obowiązkowy – 781 991,08 zł, wymiana – 36 091 zł. Fundusz płac w 2018 r. wynosił ok. 7 400 
000 zł (dotacja budżetowa tzw. „podstawowa”). 
 
1.3 Współpraca 

1.3.1 Rada Biblioteczna 

W 2018 r. odbyło się jedno posiedzenie Rady Bibliotecznej na którym przedstawiono 
sprawozdanie BUG za rok 2017 oraz ustalono limity na zakup książek zagranicznych.  

Ponadto zaprezentowane zostały nowe kierunki działalności biblioteki oraz nowe 
narzędzia, które mają być w bibliotece wykorzystywane, w tym baza wiedzy wraz z 
repozytorium dorobku naukowego pracowników UG tworzona w zakupionym w 2017 r. 
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oprogramowaniu OMEGA PSIR, Platforma Czasopism Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego 
działająca w oparciu o oprogramowanie OJS (Open Journal System). Poinformowano także o 
uruchomieniu w Czytelni Informacji Naukowej terminala z dostępem do systemu Academica 
– Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Biblioteki Narodowej oraz zapowiedziano 
zakup systemu HAN służącego zarządzaniu zdalnym dostępem do e-zasobów, który ma 
zastąpić wykorzystywaną do tego celu usługę VPN. 

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski w części sprawy bieżące zwrócił uwagę na konieczność 
nieustannego podnoszenia jakości badan naukowych. Zaznaczył, ze wzrost potencjału 
badawczego uczelni jest szczególnie ważny w kontekście założeń ustawy 2.0, a służyć temu 
mają m.in. dodatkowe fundusze przyznawane przez MNiSW, o które Uniwersytet Gdański 
będzie aplikował w 2018 r. 
 

1.3.2 Porozumienie o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących VTLS 

 W 2018 roku odbyły dwa spotkania Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Virtua. 
Gospodarzem pierwszego (14-15 czerwca) była Biblioteka Główna Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie. Podczas spotkania przedstawiciele Innovative skupili się na 
przyszłości oprogramowania Virtua (będzie w dalszym ciągu utrzymywana ale nie będzie 
rozwijana), poruszyli kwestie związane z ochroną danych osobowych w systemach 
bibliotecznych tej firmy, a także zaproponowali mapę drogowa dojścia do systemu nowej 
generacji w polskich bibliotekach. Propozycje przedstawicieli  Innovative były szeroko 
dyskutowane  podczas posiedzeniem Rady Dyrektorów, które odbywało się drugiego dnia 
spotkania. Przeprowadzono także wybory Przewodniczącego tej Rady w kadencji 2018 - 
2021, którym została dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Lubelskiej p. Dorota Tkaczyk 
oraz wybrano Zespół Koordynacyjny Bibliotek użytkujących system Virtua. Przedstawicielem 
BUG, w tym zespole pozostał na kolejną trzyletnia kadencje p. Zbigniew Misiewicz. Drugie 
spotkanie Polskiej Grupy Użytkowników, które miało miejsce w BUW (11 grudnia) było 
kontynuacją dyskusji skupionej wokół zagadnień poruszanych wcześniej w Krakowie 
zwłaszcza w kontekście włączenia się polskich bibliotek do grupy deweloperów, którzy 
pracują nad systemem nowej generacji oraz wypracowania wspólnego stanowiska wobec 
dalszych relacji z firma Innovative. 

1.3.3 Współpraca z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego 

 Biblioteka współpracuje z Wydawnictwem UG w zakresie tworzenia repozytorium do 
którego w 2018 roku włączono 29 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. 
BUG kolejny już rok znajduje się w rankingu dziesięciu bibliotek wprowadzających do 
katalogu centralnego NUKAT największą liczbę rekordów. Tym razem zajął 9 miejsce. 
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Kierowniczka Oddziału Opracowania Zbiorów BUG wzięła udział w jednym spotkaniu 
zorganizowanym w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Było to kolejne spotkanie 
Grupy Roboczej ds. Standardów Bibliograficznych. 

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 52 rekordy (w 2017 r. – 37 
rekordów). 
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2. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI 

 

2.1 Czytelnicy, wypożyczenia  

W systemie biblioteczno-informacyjnym UG najczęściej odwiedzaną placówką jest Biblioteka 
Główna. Zrealizowano tu najwięcej wypożyczeń, zarówno na miejscu, jak i na zewnątrz.  

Liczba zarejestrowanych użytkowników Biblioteki UG wynosiła 40 483 osoby ( o 9 054 osób 
w stosunku do 2017 r.). Aktywnych użytkowników w 2017 r. było  13.7511.  

We wszystkich placówkach BUG udostępniono 763 696 wol. (↓ o 107 926 wol. w stosunku 
do 2017 r.). 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 metod reprograficznych (skanowanie, zdjęcia) – czytelnik 
udostępnia pliki innym z pominięciem biblioteki. 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadziła 1.047 wol. (w tym 66 wol. z zagranicy) i 
wysłała do innych bibliotek 1080 wol. (w tym 10 wol. za granicę). Współpracowano z 224 
bibliotekami (w tym z 34 zagranicznymi). 

 
2.2 Działalność informacyjna 

2.2.1 Usługi informacyjne  

We wszystkich placówkach BUG: 

 udzielono 105 072 informacji ( o 9 478 w stosunku do 2017 r.), w tym: 

 51 257 informacji katalogowych, 

 5 923 informacji bibliograficznych, 

 47 892 informacji rzeczowych, 

 zrealizowano 332 kwerendy (w tym: 166 w Bibliotece Głównej, 166 – 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 170 książek wraz ze skanami okładek; 

 

Bardzo aktywnie prowadzono profil BUG na Facebooku, wprowadzono 237 postów (w 2017 
r. - 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 jeden numer periodyku elektronicznego BUGletyn, zawierającego informacje z 
życia Biblioteki UG. 

W 2018 r. odnotowano: 

 377 481 wejść na stronę katalogu online BUG, 

 369 249 wejść na stronę http://www.bg.ug.edu.pl/, 

 6 066 wejść na stronę http://przewodnik.bg.ug.edu.pl/, 

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

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

 6 172 wejść na stronę Czasopisma UG (aktywność użytkowników monitorowana od … 

 25 451 wejść do Bazy wiedzy UG (aktywność użytkowników monitorowana od… 
 

We wszystkich agendach BUG czytelnicy mają dostęp do 131 komputerów z dostępem do 
internetu (78 – w BG, 53 – w bibliotekach specjalistycznych).  

2.2.2 Szkolenia 

Kontynuowano szkolenie biblioteczne online. Do końca 2018 r. test kontrolny zaliczyło 5 666 
(do końca 2017 r. - 5 747) studentów. Warto podkreślić, że przysposobienia bibliotecznego 
przestało być w 2018 r. obligatoryjne. Nie zmniejszyło to jednak znacząco liczby studentów, 
którzy zakończyli szkolenie testem kontrolnym. 

W Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych kontynuowano szkolenia i zajęcia z 
przysposobienia informacyjno-bibliograficznego dla studentów: przeszkolono 574 osoby ( 
o 179 osób). Były to szkolenia zarówno grupowe jak i indywidulane. 44 przeszkolone osoby 
to studenci obcojęzyczni. 

W 2018 r., dla Wydziału Ekonomicznego, kontynuowano przedmiot „Metodologia i źródła 
informacji naukowej. Przygotowanie pracy magisterskiej”. Przedmiot zaliczyło 942 
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 376 osób, z czego 278 to studenci, 2, doktoranci, a 96 
pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto szkolenia z zakresu użytkowania e –zasobów 
prowadzone były także w Bibliotece Ekonomicznej. W zajęciach tych wzięło udział 83 osoby. 
Warto wspomnieć także o szkoleniach z zakresu menadżerów bibliografii, które wzbogaciły 
ofertę dydaktyczna Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego w 2018 r. Uczestniczyły w nich 34 
osoby.  

W prelekcjach i pokazach zorganizowanych przez pracowników Oddziału Zbiorów 
Specjalnych wzięło udział 41 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. W 2018 r. testowano następujące bazy: Bentham 
Science Publishers Content, Bio One Complete, EBSCO MLA International Bibliography with 
Full Text, Brill OnLine Journal Collection/ International Law and Human Right 2017, De 

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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Gruyter, EBSCO Academic Search Ultimate, EBSCO Business Source Ultimate oraz Serwis 
Ekonomiczny EMIS. 

 
Stałym zainteresowaniem cieszą się wycieczki po Bibliotece Głównej: budynek odwiedziło 
820 osoby (50 grup), z czego 145 osób w 13 grupach odwiedziło Bibliotekę w ramach 
„Targów Akademia”- dnia otwartego w Biblioteki Głównej. W ten sposób BUG właczył się w 
organizację dni otwartych Uniwersytetu Gdańskiego. 

 

2.2.3 Wystawy i prezentacje 

Ogółem w BUG zorganizowano 14 wystaw tematycznych. 

Wystawy zorganizowane w Bibliotece Głównej:  

- “Tła/Backgrounds: A. Karska,  A. Went” (19.01-6.04.2018 r.); 
- „Tajemnice zamku Birbante Rokka czyli Sycylia śladami polskiej literatury” (4.04 -
21.05.2018 r.), 
- Nagrody Nike 2018 (8 -22.10.2018 r.), 

- Nagroda Literacka Gdyni 2018 (23.10 - 5.11.2018 r.), 

- Wystawa towarzysząca promocji książki „Pożegnanie z UG. Prof. K. Nowosielski, 
wybrane szkice o literaturze polskiej i nie tylko” (23.10 - 23.11.2018 r.) 
- Wystawa towarzysząca promocji książki J. Abramowa-Newerlego „Profesor Wacław 
Szybalski o Lwowie, genach, istocie życia i noblistach” (8.11-31.12.2018 r.). 
- Obierz kierunek na Mroza – wystawa prac 
 

Wystawy zorganizowane przez biblioteki specjalistyczne: 

Biblioteka Ekonomiczna: 
- „Wielcy świata biznesu”,  
- „Nowości Wydawnictwa UG w zbiorach Biblioteki Ekonomicznej”. 

  
Biblioteka Neofilologiczna: 

- „Kazuo Ishiguro - pisarz świata ułudy"- laureat literackiej Nagrody Nobla za rok 

2017, 

- ”Fińskie krajobrazy” - Marjo Hallila, 

- ”Paryż 1968- Gdańsk 2018 ”-wystawa towarzysząca projektowi ”Atelier littéraire” 

zorganizowanemu na Wydziale Filologicznym przez Instytut Romanistyki, 

- .”Ingmar Bergman – 100. rocznica urodzin”, wystawa towarzysząca konferencji 

”Dzień Bergmana - 11.04.2018” organizowanej przez Instytut Skandynawistyki UG 

- ”Spakuj książkę na wakacje” - prezentacja bestsellerowych skandynawskich powieści 

kryminalnych [z możliwością wypożyczenia książek z ekspozycji].  

 
Biblioteka Prawna: 

- ”Szlakiem kościołów gotyckich w Gdańsku” 

 

2.3 Zbiory 
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2.3.1 Gromadzenie i uzupełnianie  

(zob. tab. 3 – 8) 

2.3.1.1 Druki zwarte 

Do Biblioteki wpłynęło 21 265 wol. druków zwartych, w tym 5 969 wol. pochodziło z zakupu i 
stanowiło ok. 28,1 % ogólnego wpływu książek.  

Pozostałe woluminy to: egzemplarz obowiązkowy (12 453 wol.), dary (2 249 wol.) oraz 
książki pochodzące z wymiany i innych źródeł (594 wol.). Do księgozbioru wprowadzono 15 
927 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. 58,6 % ogólnego wpływu książek2. Średnia cena książki włączonej do 
zbiorów Biblioteki z egzemplarza obowiązkowego wyniosła 47 zł. 

Dary stanowiły ok. 10,6 % ogólnego wpływu druków zwartych. 

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2017 prowadziła wymianę publikacji z 170 
kontrahentami (114 krajowych, 56 zagranicznych). Dokumenty uzyskane tą drogą to 346 wol. 
druków zwartych i 96 tytułów druków ciągłych. 

Wpływ druków zwartych ze wszystkich źródeł w 2018 r. był o ok. 8,7 % mniejszy niż w 2017 r. 
(↓ o 3 015 wol.). 

Średnia cena książki krajowej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła 45 zł. 

Książki zagraniczne kupowano na zamówienie pracowników naukowych. Zakup wydawnictw 
zagranicznych wyniósł 563 wol. i stanowił 2,6% ogólnego wpływu druków zwartych. Średnia 
cena książki zagranicznej zakupionej przez Bibliotekę wyniosła ok. 256 zł. 

Biblioteka UG w 2018 r. umożliwiała dostęp do ok. 460 600 pełnotekstowych e-książek.  

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. 2018 Biblioteka na 
bieżąco gromadziła 3 734 tytułów czasopism drukowanych3. 

W 2017 roku przeprowadzono przetarg na dostawę czasopism zagranicznych w 2019 r. do 
Biblioteki i jednostek organizacyjnych UG. W przetargu została wyłoniona firma EBSCO Sp. z 
o.o. Ponadto przeprowadzono postepowanie przetargowe na dostawę czasopism krajowych 
w latach 2019 – 2021. Powierzona została ona firmie GARMOND PRESS S.A. 

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 28 209 czasopism pełnotekstowych i 105 633 czasopism z 
abstraktami artykułów.   

                                                      
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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Łączna wartość baz, zawierających wydawnictwa ciągłe, zakupionych przez BUG w 2018 r. 
wynosiła 608 370,30 zł. 

W usłudze VPN (zdalny dostęp do prenumerowanych baz danych) 2 302 użytkowników miały 
aktywowane konta w roku sprawozdawczym. Wygenerowali oni 43 242 poprawnych sesji. 
Ten sposób dostępu był aktywny do 30 września 2018 r, po czym zastąpiony został przez 
system HAN. Po zmianie oprogramowania liczba aktywnych użytkowników (przynajmniej raz 
we wskazanym określenie zalogowali się do systemu HAN) w ostatnim kwartale 2018 r 
wyniosła 1 604 (średnio niespełna 535 aktywnych użytkowników miesięcznie).  

2.3.1.3 Zbiory specjalne 

Zgromadzono 1 978 jednostek ewidencyjnych4 (↓ o 94 w stosunku do 2017 r.). Głównym 
źródłem były egzemplarz obowiązkowy 916 jedn. (46,3 wpływu zbiorów specjalnych), a 
niewiele mniejszym dary 891 jedn. (45,0% wpływu zbiorów specjalnych.). 

 

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. 15 450 woluminów (ponad 73%) przejęte z Oddziału Gromadzenia skierowano 
od razu do sygnowania, a następnie przekazano do zbiorów BG i bibliotek specjalistycznych. 

 

W 2018 r. w katalogu pojawiły się rekordy analityczne, a wśród nich te, które tworzone były 
w BUG dla bieżących nabytków wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 
(464 rekordy analityczne). 
 

Poza opracowywaniem bieżących nabytków kontynuowano prace nad retrokonwersją do 
katalogu online zbiorów retrospektywnych z Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych. 
Łącznie w ramach retrokonwersji utworzono 3 703 rekordy co stanowiło ok. 50,2% 
wszystkich nowych 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 %).  

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

W 2017 r. dopisano do inwentarza 3 157 jedn. zbiorów specjalnych. Do katalogu online 
wprowadzono (utworzono bądź skopiowano) 2 798 rekordy (w tym 828 dla książek, 1 915 dla 
zbiorów specjalnych takich jak np. mapy, plansze, kasety audio, kasety video, płyty DVD, 
płyty CD i 55 dla czasopism drugiego obiegu wydawniczego).  

2.3.3 Gospodarka zasobami bibliotecznymi 

Kontynuowano selekcję księgozbioru: odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 6 890 wol. 
druków zwartych i 1 673 wol. druków ciągłych, w tym 141 wol na podstawie skontrum 
przeprowadzonego w Bibliotece Prawnej.  

Przygotowano ofertę dubletów w ramach wymiany międzybibliotecznej, oferując innym 
bibliotekom 4 000 wol. druków zwartych i 1 401 wol. druków ciągłych. Zainteresowanym 
bibliotekom wysłano odpowiednio 98 wol. druków zwartych i 4 wol. druków ciągłych. 

Druki pochodzące z egzemplarza obowiązkowego, a pozostające poza profilem gromadzenia 
Biblioteki: 13 073 wol. druków zwartych i 10 275 wol. czasopism, przekazano innym 
bibliotekom naukowym w większości z Trójmiasta.  

W Pracowni Konserwacji poddano konserwacji 17 obiektów zabytkowych oraz wykonano 
pudła ochronne do ich przechowywania. Przeprowadzano konserwację starodruków (14 
obiektów) 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 3 700 wol. czasopism i gazet oraz 4 391 wol. książek ze zbiorów BUG. 
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3. BIBLIOTEKA GŁÓWNA – UDOSTĘPNIANIE 
ZBIORÓW 

W Bibliotece Głównej w „wolnym dostępie” znajduje się: 

- ok.  557 tys. woluminów książek, 

- ok. 188 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 
indywidualne konta w systemie Eduroam. 
 
Stałym dużym zainteresowaniem cieszą się pokoje pracy indywidualnej – w ciągu roku z 21 
pomieszczeń skorzystało 180 osób. Z udostępnianych czytelnikom 3 pokojów pracy grupowej, 
które są użyczane przede wszystkim na działalność dydaktyczną: skorzystano 64 razy. 
 
   W okresie wakacyjnym pracownicy Oddziału Udostępniania BG uczestniczyli w skontrum 
druków zwartych i ciągłych biblioteki głównej. Kontrola zbiorów przeprowadzona została w 
okresie od lipca do września 2018 r.  
Ponadto w ramach prac przygotowawczych do wdrożenia systemu zarządzania zdalnym 
dostępem do zasobów elektronicznych HAN dokonano melioracji kont czytelniczych w 
systemie Virtua. Zmodyfikowano 4 968 rekordów.  
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4. BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA 

 

Zadaniem Oddziału Bibliografii i Bibliometrii jest rejestracja dorobku naukowego 
pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego. W 2018 r. zapadła 
decyzja, ze będzie to ostatni rok wykorzystywania systemu Expertus firmy Splendor do 
rejestracji publikacji członków społeczności akademickiej UG. Od drugiego kwartału 2018 r. 
publikacje zgłaszane na bieżąco przez pracowników wprowadzane są równolegle do dwóch 
systemów – Expertus oraz OMEGA PSIR, a w 2019 jedyny systemem wykorzystywanym do 
tego celu pozostanie system OMEGA PSIR. 
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 …….. W 2018 r. do 
Bibliografii Publikacji Pracowników, Doktorantów i Studentów UG wprowadzono 5 993 
rekordy. Na koniec 2018 r. baza zawierała 55 660 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 2018 r. przesłano publikacje w dwóch terminach: 

1. luty 

2. lipiec 

Po raz pierwszy do przekazywania danych do PBN wykorzystano system OMEGA PSIR. 

 

OMEGA-PSIR  

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

Uniwersytetem Gdańskim a Politechniką Warszawską. Prace wdrożeniowe prowadzone 

przez Oddział Bibliografii i Bibliometrii  oraz Oddział Informatyzacji zakończyły się jeszcze w 

2017 r., a w roku sprawozdawczym odbyły się pierwsze prezentacje efektów wdrożenia, 

m.in. dla władz uczelni. W lutym 2018 zaprezentowano system na Senacie UG. Po tym 

wydarzeniu system został udostępniony online na stronie biblioteki pod nazwą  - Baza 

Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego. 

Równolegle kontynuowano prace wdrożeniowe systemu Omega-PSIR, a wśród nich 

 import danych (publikacje z lat 2008-2012, publikacje z lat 2017-2018 wprowadzone 

w pierwszym kwartale 2018 r., udział w konferencjach) z systemu Expertus oraz ich 

weryfikacja. 
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 kontynuacja testowanie działania systemu, a następnie zgłaszanie zespołowi 

Politechniki Warszawskiej wykrytych usterek oraz sugestii rozwoju oprogramowania. 

Przygotowano także projekty następujących  aktów prawnych: 

- „Zarządzenie Rektora w sprawie centralnego systemu ewidencji oraz archiwizacji efektów 

działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej pracowników, doktorantów oraz 

studentów Uniwersytetu Gdańskiego” 

- „Regulaminu Repozytorium”.  

W 2018 r. zostało uruchomione Repozytorium UG (https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/) w 

systemie OMEGA-PSIR. Umieszczane są w nim pełne teksty publikacji, które ukazały się w 

Wydawnictwie UG. Do końca 2018 r. udostępniono pełne teksty 34 publikacji. Nie udało się 

jednak udostępnić użytkownikom możliwości umieszczania publikacji metodą 

samoarchiwizacji. Na przeszkodzie stanęły braki oprogramowania, w szczególności w 

zakresie wyboru licencji przez czytelnika. Problem ten został zgłoszony zespołowi 

zajmującemu się rozwojem oprogramowania OMEGA PSIR. Nowa jego wersja  wyposażona 

została w elastyczny mechanizm umożliwiający  konfigurowanie komunikatów dotyczących 

regulaminów, zasad, warunków, licencji, a to z nadzieja pozwala myśleć o udostepnieniu 

samoarchiwizacji w Repozytorium w 2019 r. 

Na przełomie września i października odbyły się badania ankietowe wyboru dyscypliny przez 
pracowników naukowych UG. Pracownicy musieli wskazać 5 publikacji związanych z wybraną 
dyscypliną. Metadane o publikacjach do ankiety były pobierane systemu Omega  
w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu usługi REST Web Services.  

Oprogramowanie OMEGA PSIR po roku funkcjonowania zbiera bardzo pochlebne opinie 

pracujących w nim bibliotekarzy. Przede wszystkim posiada znacznie bardziej i intuicyjny 

interfejs niż dotychczas używany system Expertus. Umożliwia w szerszym zakresie import 

danych ze źródeł zewnętrznych, w tym bazy Scopus. Raporty pobierane z bazy danych 

prezentowane są w znacznie bardziej przyjaznych formatach. Mniej kłopotliwe jest także 

pobieranie danych do  eksportu do PBN. OMEGA PPSIR ma też bogaty zestaw mechanizmów 

walidacji wprowadzanych danych. Jednocześnie wciąż daje się zauważyć pewne 

mankamenty i braki tego oprogramowania np. wspomniane już wcześniej 

niesatysfakcjonujące rozwiązania wykorzystywane w procesie samoarchiwizacji, czy tez 

niedostatki w zakresie dokumentacji systemu powinny być w toku rozwoju tego systemu 

eliminowane.   

 

Platforma czasopism Open Journal System 

We współpracy z Oddziałem Informatyzacji Biblioteki UG oraz z Biurem Nauki UG w 2017 r. 
rozpoczęto prace nad zaimplementowaniem platformy czasopism elektronicznych 
wydawanych na UG. Do tego celu wykorzystano darmowy program Open Journal Systems 3. 

https://repozytorium.bg.ug.edu.pl/
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W 2018 r. platforma została udostępniona użytkownikom. 1 marca 2018 odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami czasopism, na którym zostały zaprezentowane założenia 
funkcjonowania platformy oraz pokazano pierwsze przykładowe czasopismo. We wrześniu 
przeprowadzono szkolenia dla członków komitetów redakcyjnych w pięciu terminach. W 
grudniu 2018 na platformie były umieszczone 22 tytuły czasopism. Warto wspomnieć, że 
czasopisma UG umieszczone na Platformie są publikowane w modelu otwartego dostępu 
(Open Access). Autorzy artykułów korzystają z opracowanych wspólnie z Wydawnictwem UG 
wzorów umów opartych na licencjach Creative Commons. 

 

Spośród działań promujących publikowanie w formule otwartego dostępu prowadzonych w 

BUG wymienić należy współorganizację Open Access Info Day na Uniwersytecie Gdańskim w  

ramach IX Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce (wspólnie z Biurem Nauki, Międzyuczelnianym 

Wydziałem Biotechnologii UG i GUMed oraz projektem STARBIOS 2). W programie tej 

imprezy, którą otworzył prof. Piotr Stepnowski, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą 

oraz Grażyna Jaskowiak, Dyrektor BUG  znalazło się m.in. wystąpienie poświęcone Bazy 

Wiedzy UG.  
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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 wyzwaniem jest utrzymanie poziomu (ilość i jakość) dokumentów 
wprowadzanych do bazy PBC (wymóg trwałości projektu realizowanego ze środków UE). W 
2018 r. w grupie bibliotek tworzących zasób Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej BUG była w 
dalszym ciągu na 1. miejscu pod względem liczby opublikowanych dokumentów. W roku 
sprawozdawczym do PBC dodano 5837 publikacji. W celu archiwizacji oraz publikowania w 
bibliotece cyfrowej wykonano łącznie 417 538 skanów. Warto podkreślić, że na 135 
projektów zrzeszonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych, PBC zajmuje jedenaste miejsce pod 
względem liczby umieszczonych publikacji. 

15 maja 2018 r. w Oddziale Digitalizacji Zbiorów BG UG został zainstalowany skaner OS 
16000 firmy Zeutschel. Jest to urządzenie przeznaczone do digitalizacji wszystkich typów 
zbiorów o wielkości do formatu A2. Skaner ten zapewnia uzyskanie cyfrowych obrazów na 
najwyższym poziomie a jednocześnie jest prosty w obsłudze i niezwykle wydajny. Najnowsze 
oprogramowanie Omniscan ułatwia proces skanowania, kontrolę jakości i obróbkę graficzną 
tworzonych kopii cyfrowych. 

W 2018 r. portal PBC odwiedziło  1 787 819 osób a kolekcję przygotowaną przez BUG czytało 
477 585 osób (↑ o 80 870 w stosunku do 2017 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 i reprograficznego, w tym m.in. zakup i 

instalacja nowego skanera dziełowego wraz z 2 zestawami komputerów w Oddziale 

Digitalizacji, zakup 5 zestawów komputerowych, kontynuacja wymiany systemów 

operacyjnych z Windows XP na Windows 8.1 i Windows 10, a także bieżące prace 

serwisowe na serwerach BUG, w tym migracja serwerów www i Proxy do 

najnowszych wersji systemu Fedora wraz z przeniesieniem danych, wdrożenie 

nowego serwera DHCP, migracja strony www BUG do najnowszej wersji CMS Joomla; 

2. przeprowadzenie prac związanych z podniesieniem bezpieczeństwa i stabilności 

funkcjonowania sieci informatycznej BUG, a wśród nich wdrożenie nowego serwera 

DHCP (NetManager) w Bibliotece Prawnej i Bibliotece Humanistycznej, zmiana reguł 

na firewallu brzegowym, przepięcie komputerów w Bibliotece Neofilologicznej do 

nowej podsieci, wymiana switchów w serwerowni BUG, a także przegląd i 

reorganizacja punktów dostępu Eduroam w BUG. 

3. wdrożenie systemu HAN umożliwiającego zdalny (spoza komputerów UG) dostęp do 

elektronicznych zasobów oferowanych pracownikom i studentom Uniwersytetu. 

Zastąpił on wykorzystywaną wcześniej usługę VPN. Przygotowania do uruchomienia 

tego narzędzia poprzedziły prace instalacyjne i konfiguracyjne (serwer Windows 

2016, wersja testowa oprogramowania HAN, skrypty, mechanizm uwierzytelniania 

użytkowników), a także testowanie oprogramowania. Ponadto konieczna była 

melioracja kont czytelników przeprowadzona we współpracy z Oddziałem 

Udostępniania, dostosowanie wyglądu stron HANa do layoutu strony BUG, a także 

aktualizacja treści dotyczących dostępu do e-zasobów na stronie BUG. 

4. Wdrożenie produkcyjnej wersji Platformy Czasopism Naukowych Uniwersytetu 

Gdańskiego na najnowszej wersji systemu OJS, 

5. Opieka informatyczna nad projektem Bazy Wiedzy UG prowadzonej w 

oprogramowaniu OMEGA PSIR, a w szczególności wdrożenie najnowszej wersji tego 

programu oraz nowych reguł punktacji, konwersja i import danych z systemu 

Expertus, zaangażowani w tworzenie aplikacji do wyboru dyscyplin naukowych przez 

pracowników UG przy wykorzystaniu usług REST Web Service, skonfigurowanie 

dostępu do bazy studentów w CAS. 

6. Konfiguracja stanowiska komputerowego przeznaczonego dla Cyfrowej Wypożyczalni 

Publikacji Naukowych ACADEMICA 

7. Przygotowanie nowego obrazu dla komputerów z dostępem do bazy LEX oraz 

rekonfiguracja ustawień sieciowych w Bibliotece Prawnej, a także przygotowanie 

nowego obrazu dla komputerów studenckich 



 18 

8. Zainicjowanie i koordynacja wykonania przyłącza światłowodowego w Magazynie 

Składowym Biblioteki UG w Brzeźnie 

9. Zainicjowanie prac związanych z wdrożeniem Active Directory w kampusie sopockim 

10. Skonfigurowanie i wdrożenie nowego serwera VPN na potrzeby pracowników 

Biblioteki 

11. Przeprowadzenie, przy współpracy z kierownikami oddziałów Biblioteki, 
inwentaryzacji czynności przetwarzania danych osobowych na potrzeby 
uniwersyteckiego rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz 
określenie dalszego postępowania  
w zakresie w/w czynności oraz dokumentów z danymi osobowymi przetwarzanych  
w Bibliotece wraz z podjęciem działań mających na celu doprowadzenie procesów 
przetwarzania danych osobowych w Bibliotece do stanu zgodnego z RODO, 

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

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

systemu Virtua, 



 19 

7. BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE 

W strukturze BUG działały w 2018 r. następujące 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 2018 r. w bibliotekach specjalistycznych udostępniono 309 654 wol. (↓ o 28 954 wol.) 
książek, czasopism i zbiorów specjalnych, co stanowi ok. 40,5% całości udostępnionych w 
BUG zasobów. Pracownicy bibliotek specjalistycznych posiadają uprawnienia w zakresie 
kopiowania opisów bibliograficznych dla starszych zbiorów z bazy NUKAT do katalogu online. 
Ich praca istotnie powiększa zawartość katalogu online BUG. 

W 2018 r. w bibliotekach specjalistycznych wprowadzono do katalogu online 7 441 opisów 
bibliograficznych (21,4% wszystkich wprowadzonych do katalogu online; 2 838 – utworzone, 
4 603 – skopiowane z NUKAT) i 9 775 opisów egzemplarza (26,15% 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  

 2018 2017 2016 

OBSŁUGA CZYTELNIKÓW  

stan bazy czytelników 40 483 

(w tym aktywnych: 

13 751) 

49 537 

(w tym aktywnych: 

14 910) 

47 371  

(w tym aktywnych: 

16 940) 

udostępniono 

(na miejscu i na zewnątrz)  

 
763 696 wol. 

 
871 622 wol. 

 
 963 813 wol. 

transakcje  

w wypożyczalniach 

 

wypożyczenia: 
113 818 wol. 

 
prolongaty: 
33 371 wol. 

zwroty: 
123 491 wol.  

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 
MIĘDZYBIBLIOTECZNE 

   

z innych bibliotek 1047 wol. 1 461 wol. 756 wol. 

do innych bibliotek 1080 wol. 896 wol. 847 wol. 

SZKOLENIA    

dla studentów I roku 5 809 osoby 5 834 osoby 5 668 osób 

dla studentów III/IV roku 1417 osoby 753 osoby 785 osób 

dla użytkowników czasopism i baz 
danych online 

493 osób 437 osób 315 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 

 

84 861 

 

364 161 

Biblioteka Główna Oddział Inf. Naukowej 1 52 0- 2 693 

Oddział Zb. Specjalnych w BG 2 29 0- 2 675 

Czytelnia Oceanograficzna Gdynia 1 29 893 4 052 

Biblioteka Ekonomiczna 9 242 43 996 83 197 

Biblioteka Historii Kultury 1 22 1 960 3 675 

Biblioteka Humanistyczna 1 36 5 865 8 621 

Biblioteka Matematyczno-Fizyczna 1 25 3 554 12 622 

Biblioteka Neofilologiczna  1 70 10 374 22 756 

Biblioteka Prawna 3 103 9564 98 467 

Magazyn Składowy Brzeźno 1 2 0- 58 

RAZEM 27 1 117 161 067 602 977  

 

Razem udostępniono 763 696 wol. (↓ o 107 926 wol. w stosunku do 2017 r.) 

 

 

BIBLIOTEKA UG w POMORSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ 

 

Tabela 3 

Wykonane skany Publikacje umieszczone 
w PBC 

Odwiedziny 

w 2018 r. od 01/09/2009 w 2018 r. od 01/09/2009 w 2018 r. od 01/09/2009 

 

417 538 

 

 

2 518 474 

 

5 837 

 

 

44 625 

 

477 585 

 

 

2 571 421 

 

 

 

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

 

8.2.1 Gromadzenie 

(stan na dzień 31.12.2018 r.) 

 

Tabela 4 

Wyszczególnienie stan inwentarzowy 

Książki 1 121 808 wol. 

Czasopisma 353 402 wol. 

Zbiory Specjalne 186 603 jedn. 

Razem 1 661 813 wol./jedn. 

 

 

W 2018 r. zinwentaryzowano: 

Tabela 5  

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

Książki  23 131 6 890 

Czasopisma 9 666 1 673 

Zbiory Specjalne 1 5756 - 

Razem 34 372 8 563 

 

 

 

                                                      
6 W tym: 306 jedn. rękopisów,  3 wol.  starych druków, 206 jedn. Dokumentów kartograficznych, 44 jedn. dokumentów graficznych, 285 
jedn. materiałów audiowizualnych, 576 jedn. dokumentów życia społecznego oraz 155 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  4 944 5 969 krajowe: 5 406 

zagraniczne: 563 

 

385 330,52 

Egz. 
obowiązkowy 

9 218 12 453 - 582 141,78 

Dary 1 447 2 249 krajowe:  1 245 

zagraniczne: 1 004 

105 630,47 

Wymiana 236 346 krajowe: 297 

zagraniczne: 49 

22 272,00 

Inne 82 248 krajowe: 187 

zagraniczne: 61 

16 907,66 

E-książki    82 348,70 

Razem 15 927 21 265 - 1 194 631,13                                 

  

E-książki: ok. 460 460 tytułów 

 

ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH 

Tabela 7 
Wyszczególnienie Liczba tytułów Wartość (zł) 

Prenumerata drukowana polska 363 70 846,11 

Prenumerata drukowana 
zagraniczna 

176 407 197,97 

Dary 187 21 042,70 

Wymiana 96 13 819,00 

Egz. obowiązkowy 2 912 188 811,00 

Prenumerata wyd. elektronicznych 
(polskie i zagraniczne) 

- 608 370,30 

Materiałówka 14 23 640,86 

Razem 3 748 1 333 727,94 

 

Liczba prenumerowanych wydawnictw elektronicznych: 133 842 (pełnotekstowe: 28 209, 
abstraktowe: 105 633).  
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ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZBIORÓW SPECJALNYCH  

Tabela 8 

Wyszczególnienie Jednostki 
ewidencyjne7 

Wartość (zł) 

Zakup 168 4 022,60 

Dary 891 1 495,90 

Egzemplarz 
obowiązkowy 

916 11 038,30 

Inne wpływy 3 114,70 

Razem 1 978 16 671,50 

  

 

8.2.2 Opracowanie zbiorów  

Tabela 9 

Rekordy 
bibliograficzne8 

 

Rekordy 
egzemplarza 

Rekordy  

zasobu 

Opracowanie przedmiotowe 

(tytuły) 

Rekordy KHW 

Utworzone 

 

34 776 

7 376 – utworzone 

27 400  –  
skopiowane 

 

37 373   

 

 

423 

 

 

8 0949 

 

 

3 744 

 

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

 

Klasyfikacja dokumentów do „wolnego dostępu”: 15 337 wol. 

 

8.3 Inne dane 

STAN KATALOGU ONLINE (31.12.2018 r.) 

 

Tabela 10 

                                                      
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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Rodzaj rekordu Liczba 

bibliograficzne 726 04210 

analityczne 47 206 

khw11 989 541 

egzemplarza 1 024 894 

zasobu 21 905 

 

 

Katalog online wykazuje: 

 ok. 90% książek (egzemplarze),  

 ok. 96 % czasopism (tytuły)          

ze zbiorów Biblioteki UG. 

 

W r. 2018 średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła ok.: 

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

 256 zł - dla książek zagranicznych,      

 47 zł - dla książek z egzemplarza obowiązkowego.  

                                                      
10 W tym: 19.124 dla wydawnictw ciągłych. 
11 Hasła opisów katalogowych. 
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9. PRACOWNICY BIBLIOTEKI 

10.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece    

168,25 etatu:   

pracownicy działalności podstawowej:   154,25 etatu 
w tym: 
bibliotekarze dyplomowani:       4 etaty 
bibliotekarze i pracownicy biblioteczni:    150,25 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 45 

starszy bibliotekarz 25 

bibliotekarz  64 

młodszy bibliotekarz 8 

starszy magazynier 6 

magazynier 1 

konserwator książki 2 

pomoc biblioteczna 1 

 

10.3. Struktura wykształcenia13 

Tabela 12 

WYKSZTAŁCENIE LICZBA ETATÓW 

doktorzy 2 

wyższe (magisterskie) 133,25 

wyższe (licencjat)  4 

średnie  22 

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 5 

31 – 40 lat  34 

41 – 50 lat 45 

51 – 60+ lat  72 

 

10.5. Absencja  

 Ogółem dni absencji było    6 173 ( o 425 w stosunku do 2017 r.) 

 w tym: 

  urlopy wychowawcze    1 652 
  zwolnienia lekarskie    3 756 
  inne urlopy15        765 
 

10.6 Fluktuacja kadry  

nowo zatrudnione na czas nieokreślony:    3 osoby 
nowo zatrudnione na czas określony:    1  osoba 
zwolnione (zatrudnione na czas nieokreślony):          9 osób 
zwolnione (zatrudnione na czas określony)    1 osoba 
powróciły  z urlopów  wychowawczych:  2 osoby 
powróciły z urlopów bezpłatnych  1 osoba 
przebywały na urlopach wychowawczych:    4 osoby 
                                    

 

10.7 Konferencje. Dokształcanie 

Studia wyższe podyplomowe ukończyły 2 osoby. 
Studia wyższe zawodowe ukończyła 1 osoba. 
Tytuł doktora uzyskała 1 osoba. 
 
W warsztatach, szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, konferencjach i seminariach 
branżowych (97 imprez) wzięło udział 147 osób. 
 

                                                      
14 Bez introligatorów, pracowników administracji oraz informatyków 

15 Bez urlopów wypoczynkowych. 
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10.8 Nagrody i odznaczenia 

 

 28 pracowników zostało wyróżnionych Nagrodą Rektora. 

10.9 Publikacje, referaty 

10.9.1 Publikacje 

Wojciech Flisikowski. 

Z prac Senatu UG. BUGletyn, [dokument elektroniczny]. 2018, 12, s. 16-17.  

Święto Uniwersytetu Gdańskiego – 48. rocznica powołania uczelni. BUGletyn, [dokument 
elektroniczny]. 2018, 12, s. 17-18. 

Agnieszka Fiebig. 

Marcowe posiedzenie Rady Bibliotecznej. BUGletyn, [dokument elektroniczny]. 2018, 12, s. 
6-7. 

Antoni Kakareko. 

Wielkość i tragizm Franciszka Dionizego Kniaźnina. Gazeta Uniwersytecka Społeczności 
Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego. 2018, nr 1 (155), s. 42-44. 

Niezwykła Kolekcja. Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu 
Gdańskiego. 2018, nr 2 (156), s. 32-34. 

Dorota Kowalki 

Tajemnice zamku Birbante Rocca czyli śladami polskiej literatury na Sycylii. BUGletyn, 
[dokument elektroniczny]. 2018, 12, s. 14-15. 

Elżbieta Krystkowiak, Aleksandra Walczak. 

Pierwsze targi książki w Gdańsku. BUGletyn, [dokument elektroniczny]. 2018, 12, s. 8. 

Dorota Padzik. 

Spotkanie bibliotekarzy systemowych Grupy Roboczej ds. Standardów Bibliograficznych oraz 
Zespołu konsultacyjnego KABA, [dokument elektroniczny]. 2018, 12, s. 4. 

Dominika Skutnik. 

Tła/Backgrounds : Alicja Karska i Aleksandra Wnet : wystawa w przestrzeni Biblioteki 
Uniwersytetu Gdańskiego, styczeń – kwiecień 2018, kurator: Dominika Skutnik. BUGletyn, 
[dokument elektroniczny]. 2017, 11, s. 10-13. 

Marzena Szczucka. 

Pomorska konferencja Open Science. BUGletyn, [dokument elektroniczny]. 2018, 12, s. 2-3. 

Oddział Bibliografii i Bibliometrii. BUGletyn, [dokument elektroniczny]. 2018, 12, s. 5-6. 

 

13.9.2 Referaty 

Magdalena Hamerska, Mirosława Hopa-Surma, Zbigniew Ruszczyk, Witold Warsiński 
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OMEGA-PSIR na Uniwersytecie Gdańskim – doświadczenia z wdrożenia, V Ogólnopolskie 

Seminarium Użytkowników Uczelnianych Baz Wiedzy, Warszawa 26.06.2018. 

 

Magdalena Hamerska, Zbigniew Ruszczyk 

One system, many organizations - different deployment and reporting experiences of 
representatives of universities that use Omega-PSIR, udział w panelu dyskusyjnym, euroCRIS 
Strategic Membership Meeting, Warszawa 28.11.2018 

 

Magdalena Hamerska 

Baza Wiedzy Uniwersytetu Gdańskiego, Seminarium użytkowników OMEGA-PSIR, Warszawa 

26.11.2018 

Experiences with OMEGA-PSIR at the University of Gdańsk, euroCRIS Strategic Membership 

Meeting, Warszawa 27.11.2018 
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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 Głównej zamontowano gniazda zespolone w stołach trzech czytelń 
gwarantując czytelnikom bezpieczne i wygodne podłączanie urządzeń przenośnych 
do sieci elektrycznej oraz wymieniono drzwi ewakuacyjne; 

 w Bibliotece Ekonomicznej wyremontowano łazienkę oraz dwa pomieszczenia 
socjalne dla pracowników, a także wymieniono posadzki w ciągach komunikacyjnych 
drugiego piętra oraz w dwóch pomieszczeniach magazynowych 

 w Magazynie Składowy w Brzeźnie rozprowadzono instalacje elektryczną, 
teleinformatyczna oraz telewizji przemysłowej, a także zamontowano rozdzielnię 
światłowodową  
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11. PLANY 

 

1. Rozwijanie bazy wiedzy UG w systemie OMEGA-PSIR, w szczególności poprzez ścisłą 
współpracę z twórcami oprogramowania, szkolenia pracowników UG, aktywowanie 
logowania studentów UG, import danych z innych systemów 

2. Opracowanie procedur zamieszczania pełnych tekstów prac doktorskich w 
Repozytorium UG 

3. Aktualizacja zasad udostępniania zbiorów drukowanych czytelnikom UG (nowy 
Regulamin Udostępniania zbiorów) 

4. Przygotowanie nowej strony internetowej BUG nawiązującej do rozwiązań 
graficznych przyjętych na UG 

5. Zakup serwera do obsługi zintegrowanego systemu bibliotecznego Virtua 

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. 

 


