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1. GŁÓWNE DOKONANIA 

1.1 Najważniejsze wydarzenia i trendy 

 

Wśród najważniejszych osiągnięć Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego w 2019 r. należy 
wymienić: 

 uruchomienie Repozytorium UG przeznaczonego do deponowania pełnych tekstów 
publikowanych i niepublikowanych materiałów naukowych i dydaktycznych,  

 stały rozwój Bazy Wiedzy UG w systemie OMEGA-PSIR, 

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

 rozpoczęcie konsultowania Planów Zarządzania Danymi (Data Management Plan),  

 dalszy wzrost zainteresowania zasobem Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej,  

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

 uruchomienie usługi „Zaproponuj do zbiorów”, 

 aktualizacja zasad udostępniania zbiorów drukowanych czytelnikom UG (nowy 
Regulamin Udostępniania Zbiorów), 

 udostępnienie użytkownikom audiobooków do wypożyczenia do domu, 

 zakup urządzenia do samodzielnego wypożyczenia i zwrócenia książek (Hybrid 

selfCheck 
TM 

1000). 

 

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 253 822 zł 
przeznaczonej przez wydziały UG na wydatki związane z prenumeratą czasopism 
zagranicznych drukowanych. Środki wypracowane przez Bibliotekę to kwota ok. 175 000 zł. 
Natomiast łączna wartość nabytków, które pochodziły ze źródeł nieodpłatnych: darów, 
egzemplarza obowiązkowego i wymiany, wyniosła 912 179,66 zł, w tym: dary – 86 244,11 zł, 
egzemplarz obowiązkowy – 792 637,55 zł, wymiana – 33 298,00 zł. Fundusz płac w 2019 roku 
wynosił ok. 8 335 796 zł. 
 
1.3 Współpraca 

1.3.1 Rada Biblioteczna 

W 2019 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady Bibliotecznej.  
Na pierwszym z nich przedstawiono sprawozdanie BUG za rok 2018 oraz ustalono limity 

na zakup książek zagranicznych. W dalszej części spotkania mgr Roman Tabisz został 
zarekomendowany jako kandydat na stanowisko zastępcy dyrektora Biblioteki Uniwersytetu 
Gdańskiego. Kandydat uzyskał jednomyślne poparcie Rady. 
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Dyrektor Biblioteki przedstawiła także komunikat o zmianach dotyczących bibliotekarzy 
w związku z wejściem nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa 2.0 
wprowadza zmiany dotyczące zarówno bibliotekarzy dyplomowanych, jak i pozostałych.  

Na drugim posiedzeniu został przedstawiony nowy Regulamin Udostępniania Zbiorów 
Biblioteki UG. Ponadto członkowie Rady zostali poinformowani o nowościach, które pojawiły 
się w Bazie Wiedzy UG, uruchomionym Repozytorium, a także planach w zakresie rozwijania 
tej bazy danych. Pośród spraw bieżących znalazł się komunikat o udostępnieniu czytelnikom 
zbioru audiobooków.  
 

1.3.2 Współpraca z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego 

Biblioteka UG w 2019 r. współpracowała z Wydawnictwem UG w zakresie tworzenia 
repozytorium do którego w 2019 r. przekazano 73 książki. Na platformę Czasopism 
Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, dzięki przygotowanym z Wydawnictwem wzorom 
umów z autorami, które pozwalają na umieszczenie tekstów artykułów online na licencjach 
Creative Commons, w 2019 r. wprowadzono 1040 plików PDF. Wraz z Wydawnictwem UG 
Biblioteka była także organizatorem spotkań związanych z promocją książek, m.in. „50 
spotkań na 50-lecie UG”.  

 

1.3.3. Współpraca z Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym 

Na początku roku szkolnego Biblioteka UG przeprowadziła szkolenie biblioteczne dla 
uczniów ULO które obejmowało zapoznanie z zasadami udostępniania zbiorów Biblioteki UG 
oraz sposobami wyszukiwania literatury w katalogu online. Uczniom zaprezentowano układ 
zbiorów w Czytelniach, a także czytelnię Zbiorów Specjalnych i pracownię digitalizacji 
zbiorów. 

Ponadto uczniom zostały założone konta biblioteczne oraz wydane karty biblioteczne 
pozwalające wypożyczać zbiory BUG do domu. Wypracowano także nowy wzór deklaracji 
zamiaru korzystania z zasobów Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego oraz klauzuli 
informacyjnej uwzględniający fakt, że do BUG zapisani zostaną niepełnoletni czytelnicy. 

 

1.3.4 Współpraca z Działem Nauki UG 

Współpraca z Biurem Nauki UG koncentrowała się na kwestiach dotyczących: 

- działania Bazy Wiedzy UG i przygotowania do ewaluacji działalności naukowej, 
- promowania publikowania w formule „Open Access”. 
BUG wspólnie z Biurem Nauki UG przeprowadził szkolenia omawiające zasady ewaluacji 
dorobku naukowego oraz funkcjonowanie Bazy Wiedzy i Repozytorium UG dla następujących 
wydziałów UG: 

- Wydział Biologii 
- Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 
- Wydział Historyczny 
- Wydział Prawa i Administracji 
- Wydział Chemii 

Spośród działań promujących publikowanie w formule otwartego dostępu wymienić 
należy współorganizację Open Access Info Day na Uniwersytecie Gdańskim w ramach X 
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Tygodnia Otwartej Nauki w Polsce (wspólnie z Biurem Nauki, Międzyuczelnianym Wydziałem 
Biotechnologii UG i GUMed oraz projektem STARBIOS 2).  

W programie spotkania znalazło się podsumowanie działań realizowanych w ramach 
polityki Otwartego Dostępu UG (dr Katarzyna Świerk, kierownik Biura Nauki UG); 
Repozytorium Uniwersytetu Gdańskiego w Bazie Wiedzy UG (Alicja Tuchacz-Kurdziel, 
Agnieszka Kranich-Lamczyk, BUG) oraz wystąpienie na temat otwartych danych badawcze (dr 
Nikodem Ryćko, Platforma Otwartej Nauki, ICM UW). 

 

1.3.5 Katalog centralny bibliotek akademickich i naukowych 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 gronie dziesięciu bibliotek wprowadzających do 
katalogu centralnego NUKAT największą liczbę rekordów.  

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

1.3.6 Inne  

Do bazy ASFA (Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts), która tworzona jest przez 
międzynarodową sieć centrów informacyjnych, wprowadzono 56 rekordów (w 2018 r. – 52 
rekordy). 
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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.  

Aktywnych użytkowników w 2019 r. było 12 6521 ( o 1 099 osób w stosunku do 2018 r.). 
Liczba zarejestrowanych użytkowników Biblioteki UG wyniosła 41 937 osób ( o 1 454 osób 
w stosunku do 2018 r.).  

We wszystkich placówkach BUG udostępniono 693 887 wol. (↓ o 69 809 wol. w stosunku do 
2018 r.). Powodów spadku liczby tradycyjnych wypożyczeń może być kilka, m.in.: 

 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 988 wol. (w tym 55 wol. z zagranicy) i wysłała 
do innych bibliotek 728 wol. (w tym 14 wol. za granicę). Współpracowano z 245 bibliotekami 
(w tym z 43 zagranicznymi). 

 
2.2 Działalność informacyjna 

2.2.1 Usługi informacyjne  

We wszystkich placówkach BUG: 

 udzielono 100 037 informacji ( o 5 035 w stosunku do 2018 r.), w tym: 

 50 113 informacji katalogowych, 

 5 410 informacji bibliograficznych, 

 44 514 informacji rzeczowych, 

 zrealizowano 212 kwerend (w tym: 118 w Bibliotece Głównej, 94 – w bibliotekach 
specjalistycznych). 

Stale aktualizowano stronę domową BUG (także w wersji angielskiej), dodając nowe zakładki, 
aktualne instrukcje i inne treści ważne dla użytkowników. 

Bardzo aktywnie prowadzono profil BUG na Facebooku, wprowadzono 249 postów (w 2018 
r. - 237 posty) promujące przede wszystkim czytelnictwo oraz BUG i UG. 

Ukazał się jeden numer periodyku elektronicznego BUGletyn, zawierającego informacje z 
życia Biblioteki UG. 

                                                      
1 Tzn. użytkowników, którzy w roku sprawozdawczym wypożyczyli przynajmniej 1 wol. ze zbiorów BUG. 
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W 2019 r. odnotowano: 

 343 934 wejść na stronę katalogu online BUG, 

 352 580 wejść na stronę http://www.bg.ug.edu.pl/, 

 48 148 wejść do Bazy wiedzy UG 

 33 923 wejść na stronę Czasopisma UG  

 6 069 wejść na stronę http://przewodnik.bg.ug.edu.pl/, 

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

 

We wszystkich agendach BUG czytelnicy mogą korzystać ze 130 komputerów z dostępem do 
internetu (78 – w BG, 52 – w bibliotekach specjalistycznych).  

2.2.2 Szkolenia 

Kontynuowano szkolenie biblioteczne online. Do końca 2019 r. test kontrolny zaliczyło 3 105 
(do końca 2018 r. - 5 666) studentów. Warto podkreślić, że szkolenie przysposobienia 
bibliotecznego przestało być w 2018 r. obligatoryjne.  

W Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych kontynuowano szkolenia i zajęcia z 
przysposobienia informacyjno-bibliograficznego przeprowadzane na miejscu w bibliotekach 
dla studentów pierwszego oraz kolejnych lat studiów: przeszkolono 502 osób ( o 72 
osoby). Były to szkolenia zarówno grupowe jak i indywidualne. W zajęciach dla uczniów szkół 
średnich wzięło udział 176 osób.  

Dla Wydziału Ekonomicznego, kontynuowano, metodą e-learningu, przedmiot „Metodologia 
i źródła informacji naukowej. Przygotowanie pracy magisterskiej”. Przedmiot zaliczyło 992 
studentów studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych.  

Zorganizowano kolejne szkolenia dla użytkowników czasopism i baz danych online. W 
Bibliotece Głównej przeszkolono 240 osób, z czego 213 to studenci UG. Ponadto szkolenia z 
zakresu użytkowania e –zasobów prowadzone były także w Bibliotece Ekonomicznej. W 
zajęciach tych wzięło udział 37 osób.  

W prelekcjach i pokazach zorganizowanych przez pracowników Oddziału Zbiorów 
Specjalnych wzięło udział 165 osób. 

Oddział Bibliografii i Bibliometrii w 2019 roku przeprowadził szkolenia i prezentacje dla 
nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników BUG. W 14 
spotkaniach wzięło udział około 300 słuchaczy. Dodatkowo przeprowadzano indywidualne 
szkolenia i konsultacje z wyszukiwania cytowań, obsługi platformy czasopism, wyszukiwania 
w Bazie Wiedzy UG, narzędzi EndNote, Mendelay. 

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 2019 r. testowano następujące bazy: Bentham 
Science, Duke University Press Journals& Books, Taylor& Francis Journals, De Gruyter 
Journals, Oxford Journals Online, ProQuest One Academic. 

http://katalog.bg.ug.gda.pl/
http://www.bg.ug.edu.pl/
http://przewodnik.bg.ug.edu.pl/
http://archiwumwystaw.bg.ug.edu.pl/
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Stałym zainteresowaniem cieszą się wycieczki po Bibliotece Głównej: budynek odwiedziło 
606 osób (41 grup), z czego 35 osób w 4 grupach odwiedziło Bibliotekę w ramach „Targów 
Akademia”- dnia otwartego Biblioteki Głównej. W ten sposób Biblioteka UG włączyła się w 
organizację dni otwartych Uniwersytetu Gdańskiego. 

2.2.3 Wystawy i prezentacje 

Ogółem w BUG zorganizowano 11 wystaw tematycznych. 

Wystawy zorganizowane w Bibliotece Głównej:  

 Na Srebrnym globie. Kostiumy odnalezione – wystawa kostiumów filmowych 
zorganizowana przez Akademickie Centrum Kultury, 

 Nagrody Nike 2019,   

 Nagroda Literacka Gdyni 2019,   

 Olga Tokarczuk – Literacka Nagroda Nobla 2018,   

 50 spotkań na 50-lecie UG – wystawa jubileuszowa zorganizowana przez 
Wydawnictwo UG. 

 

Wystawy zorganizowane przez biblioteki specjalistyczne: 

Biblioteka Ekonomiczna: 

 Nobel z Ekonomii 1969 – 2019. 50 lat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w 
dziedzinie ekonomii.  

 
Biblioteka Neofilologiczna: 

 30 lat gdańskiej germanistyki. 30 Jahre Danziger Germanistik, 

 Patrick Deville - pisarz, podróżnik, dyplomata, 

 Spakuj książkę na wakacje - prezentacja bestsellerowych skandynawskich powieści   
kryminalnych [z możliwością wypożyczenia książek z ekspozycji], 

 Słowo może wszystko. Peter Handke, laureat literackiej Nagrody Nobla 2019. 
 
Biblioteka Prawna: 

 Kalendarium polskiego parlamentaryzmu. 

 

2.3 Zbiory 

  

2.3.1 Gromadzenie i uzupełnianie  

2.3.1.1 Druki zwarte 

Do Biblioteki wpłynęło 20 990 wol. druków zwartych, w tym 6 093 wol. pochodziło z zakupu i 
stanowiło ok. 29 % ogólnego wpływu książek.  

Pozostałe woluminy to: egzemplarz obowiązkowy (12 912 wol., 61,5 % wpływu), dary (1 475 
wol., 7 % wpływu) oraz książki pochodzące z wymiany i innych źródeł (510 wol. 2, 4 %). Do 
księgozbioru wprowadzono 16 436 nowych tytułów. Zakup wydawnictw zagranicznych 
wyniósł 404 wol. i stanowił 1,9 % ogólnego wpływu druków zwartych. Książki pochodzące z 
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egzemplarza obowiązkowego i darów poddano ocenie pod kątem zgodności z profilem 
gromadzenia. 

W r. 2019 średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła ok.: 

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

 328 zł - dla książek zagranicznych,      

 47 zł - dla książek z egzemplarza obowiązkowego.  
 

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2019 prowadziła wymianę publikacji z 164 
kontrahentami (110 krajowych, 54 zagranicznych). Dokumenty uzyskane tą drogą to 344 wol. 
druków zwartych i 103 tytuły druków ciągłych. 

Wpływ druków zwartych ze wszystkich źródeł w 2019 r. był o ok. 1,3 % mniejszy niż w 2018 r. 
(↓ o 275 wol.). 

Biblioteka UG w 2019 r. umożliwiała dostęp do ok. 532 005 pełnotekstowych e-książek.  

Książki dostępne były ze strony http://bg.ug.edu.pl 

2.3.1.2 Druki ciągłe 

BUG udostępnia 20 149 tytułów czasopism w wersji drukowanej. W r. 2019 Biblioteka na 
bieżąco gromadziła 2 509 tytułów czasopism drukowanych2. 

W 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę do BUG i jednostek 
organizacyjnych UG czasopism zagranicznych. W 2020 r. dostarczać będzie je firma EBSCO 
Sp. z o.o. 

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

Czytelnicy mieli dostęp do 35 726 czasopism pełnotekstowych i 103 242 czasopism z 
abstraktami artykułów.   

Łączna wartość baz, zawierających wydawnictwa ciągłe, zakupionych przez BUG w 2019 r. 
wynosiła 788 227,09 zł. 

W roku 2019 ze zdalnego dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki 

UG, poprzez system HAN, skorzystało 3662 użytkowników, w tym ok. 2920 studentów, 198 

doktorantów, 513 pracowników naukowych i 31 pozostałych. Liczba nawiązanych przez nich 

sesji wyniosła 240 540. 

2.3.1.3 Zbiory specjalne 

Zgromadzono 2 709 jednostek ewidencyjnych3 ( o 731 w stosunku do 2018 r.). Głównym 
źródłem wpływu zbiorów specjalnych były egzemplarz obowiązkowy – 1105 jedn. (40 % 
wpływu zbiorów specjalnych) oraz wpływy inne – 1 188 jedn. (44% ). Dary w roku 2019 to 
289 jedn. (11 %). 

                                                      
2 Prenumerata, eo (wprowadzone do zbiorów), dary i wymiana. 
3 Jednostki ewidencyjne: mapy, wolumeny, plansze, teki, dokumenty, utwory, płyty CD, kasety video, płyty DVD i kasety audio. 

http://bg.ug.edu.pl/
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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.  

W 2019 r. kontynuowano tworzenie rekordów analitycznych (938 rekordów).  Znaczna ich 
liczba tworzona była dla bieżących nabytków wydanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu 
Gdańskiego. 
Poza opracowywaniem bieżących nabytków kontynuowano prace nad retrokonwersją do 
katalogu online zbiorów retrospektywnych z Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych. 
Łącznie w ramach retrokonwersji utworzono 3 371 rekordów, co stanowiło ok. 52 % 
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.  

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. 72 %). 

2.3.2.3 Zbiory specjalne 

W 2019 r. dopisano do inwentarza 2 965 jedn. zbiorów specjalnych. Do katalogu online 
wprowadzono (utworzono bądź skopiowano) 3 996 rekordów (w tym 659 dla książek, 3 320 
dla zbiorów specjalnych takich jak np. mapy, plansze, kasety audio, kasety video, płyty DVD, 
płyty CD i 17 dla czasopism drugiego obiegu wydawniczego).  

2.3.3 Gospodarka zasobami bibliotecznymi 

Kontynuowano selekcję księgozbioru: odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 12 214 wol. 
druków zwartych i 7 670 wol. druków ciągłych. 

Przygotowano ofertę dubletów w ramach wymiany międzybibliotecznej, oferując innym 
bibliotekom 6 002 wol. druków zwartych i 3 344 wol. druków ciągłych. Zainteresowanym 
bibliotekom wysłano odpowiednio 101 wol. druków zwartych i 13 wol. druków ciągłych. 

Druki pochodzące z egzemplarza obowiązkowego, a pozostające poza profilem gromadzenia 
Biblioteki: 9 003 wol. druków zwartych i 6 543 wol. czasopism, przekazano innym 
bibliotekom naukowym w większości z Trójmiasta.  

W Pracowni Konserwacji poddano konserwacji 53 obiekty zabytkowe, w tym 14 
starodruków. Wykonano także pudła ochronne do ich przechowywania. Monitorowano i 
analizowano warunki klimatyczne w magazynach w celu prawidłowego przechowywania 
zbiorów. 

Introligatornia oprawiła 3 222 wol. czasopism i gazet oraz 3 389 wol. książek ze zbiorów BUG. 
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3. BIBLIOTEKA GŁÓWNA – UDOSTĘPNIANIE 
ZBIORÓW 

W Bibliotece Głównej w „wolnym dostępie” znajduje się: 

- ok.  567 tys. woluminów książek, 

- ok. 193 tys. woluminów czasopism. 

 
Użytkownicy mieli do dyspozycji jeden punkt wypożyczeń i 6 czytelń, w których znajdowało 
się ponad 500 miejsc pracy dla czytelników i 78 stanowisk komputerowych. Coraz częściej 
czytelnicy korzystają z własnych komputerów przenośnych, łącząc się z siecią internet poprzez 
indywidualne konta w systemie Eduroam. 
 
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się pokoje pracy indywidualnej – w ciągu roku z 20 
pomieszczeń skorzystało 139 osób. Z pokoju pracy grupowej, który jest użyczany przede 
wszystkim na działalność dydaktyczną, skorzystano 66 razy. 
 
Podczas całego roku odbywała się selekcja księgozbioru, wydanego głównie w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. W sumie przygotowano i poddano selekcji 5 161 
woluminów pozostawiając w zbiorach egzemplarz archiwalny danego tytułu.  
 
W 2019 roku użytkownikom zostały udostępnione gry planszowe.    
 
W październiku 2019 r. Biblioteka Główna rozpoczęła wypożyczanie do domu audiobooków. 
Na koniec roku do udostępniania przygotowano 1 318 tytułów.  
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4. BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA 

 

Do podstawowych zadań Oddziału Bibliografii i Bibliometrii należą: 

1. tworzenie Bibliografii publikacji pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu 
Gdańskiego (od 1 stycznia 2019 wyłącznie w oprogramowaniu OMEGA-PSIR), 

2. przekazywanie danych dotyczących publikacji do Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN), 

3. rozwijanie Bazy Wiedzy UG we współpracy z Politechniką Warszawską, 

4. prowadzenie platformy Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe (oprogramowanie Open 
Journal System), 

5. podejmowanie działań na rzecz zapewniania infrastruktury, narzędzi oraz promowania 
otwartego dostępu do publikacji naukowych oraz danych badawczych, 

6. prowadzenie działalności dydaktycznej oraz szkoleniowej. 

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 2019 r. publikacje z systemu OMEGA-PSIR przesłano w dwóch terminach, w lutym i w 
lipcu. 
Przed przesłaniem do PBN zgłoszone do Bazy Wiedzy publikacje poddawane były weryfikacji. 
Sprawdzano publikacje, które wprowadzone były do Bazy Wiedzy UG z parametrem online 
first oraz pomijane przy ocenie parametrycznej. Ponadto weryfikowano kompletność danych 
wymaganych w PBN. 

 

Baza Wiedzy UG 

 
Baza Wiedzy UG została udostępniona na stronie BUG w 2018 r. Stan bazy na 31 grudnia 
2019 r. to 59 097 rekordów, z czego 7 533 rekordy zostały wprowadzone do bazy w ostatnim 
roku.  Ponadto ręcznej modyfikacji poddanych zostało 9 081 rekordów.  
 
W 2019 r. prowadzone były prace rozwojowe tego systemu. W sierpniu 2019 r. Uniwersytet 
Gdański podpisał umowę na usługi wsparcia technicznego oraz rozwoju dla Bazy Wiedzy UG 
funkcjonującej z wykorzystaniem oprogramowania OMEGA-PSIR z firmą SAGES.  
 
Usługi rozwoju oprogramowania obejmują opracowanie modyfikacji oprogramowania 
niewynikających z nieprawidłowego działania OMEGA-PSIR oraz tworzenie dodatkowych 
funkcjonalności OMEGA-PSIR, które nie zostaną przewidziane w ramach aktualizacji 
oprogramowania w jego standardowym wariancie.  
 
Jedną z najważniejszych i długo oczekiwanych nowych funkcjonalności oprogramowania 
OMEGA PSIR było przygotowanie przez PW raportu Wykaz publikacji – udział jednostkowy 
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(wersja 2.2.0 opublikowana 14 października 2019 r.). Raport ten dostępny z profilu 
pracownika naukowego prezentuje dorobek naukowy z uwzględnieniem przypisanej mu 
liczby punktów oraz udziału poszczególnych publikacji w wypełnieniu slotów publikacyjnych. 
Wcześniej na stronie Bazy Wiedzy UG udostępniony został Kalkulator punktacji czyli szablon 
przygotowany przez Oddział Informatyzacji BUG w programie Excell służący do obliczania 
punktów za publikację oraz stopnia wypełnienia slotów publikacyjnych zgodnie z aktualnymi 
regułami, które będą obowiązywać podczas parametryzacji w 2021 r. Kalkulator ten był 
bardzo chętnie wykorzystywany przez pracowników naukowych UG. 

Repozytorium Uniwersytetu Gdańskiego 

Repozytorium UG uruchomione zostało w lipcu 2019 r.  

Repozytorium UG daje możliwość deponowania pełnych tekstów publikacji naukowych na 
dwa sposoby: 

- deponowania poprzez formularz zgłoszeniowy (dotyczy nowych publikacji zgłaszanych do 
bazy Wiedzy UG 

- dodawania pełnego tekstu publikacji do jej opisu znajdującego się w Bazie Wiedzy UG (tzw. 
autodeponowanie) 
Do 31 grudnia 2019 r. do Repozytorium UG dołączonych zostało 512 plików zawierających 
pełne teksty publikacji pracowników UG, z czego 410 publikacji wskazanych zostało przez 
autorów jako te publikacje, które należy udostępnić w wariancie publicznym (otwarty 
dostęp). 

Dane badawcze 

W 2019 roku na Bibliotekę UG został nałożony obowiązek konsultowania Planów Zarządzania 
Danymi (z ang. Data Management Plan). 5 DMP zostało w całości sprawdzonych i skonsulto-
wanych. Realizacja tego zadania była dużym wyzwaniem, wymagającym szybkiego włączenia 
się w proces przygotowania wniosków do NCN.  

Platforma czasopism Open Journal System 

Platforma czasopism elektronicznych wydawanych na UG została udostępniona 
użytkownikom w 2018 r. Działa w oparciu o darmowe oprogramowanie Open Journal 
Systems 3. Na koniec 2019 r. udostępnionych było 31 czasopism. W ostatnim roku liczba 
czasopism zwiększyła się o 9 tytułów. W 2019 r wprowadzono na platformę 1040 plików - są 
to publikacje z czasopism z 2018 i 2019 r. Wszystkie czasopisma umieszczone na Platformie 
są publikowane w modelu otwartego dostępu (Open Access). Artykuły umieszczane na 
platformie otrzymują identyfikatory DOI, które rozdziela i aktywuje Biblioteka UG.  
W 2019 r. zanotowano 37 206 wyświetleń abstraktów oraz 25 162 pobrania plików PDF 
artykułów z lat 2018-2019.  

Open Access 

Oprócz wspomnianego w punkcie opisującym współpracę BUG z Działem Nauki UG Open 
Access Info Day z ruchem Open Access związane było także zorganizowane w grudniu 2019 r. 
w BUG szkolenie przeznaczone dla redaktorów czasopism naukowych. Szkolenie prowadzone 
było przez pracowników ICM. W programie znalazły się wystąpienia na temat otwartego 
dostępu i Platformy Polskich Publikacji Naukowych oraz prawa autorskiego i licencji Creative 
Commons. 
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5. DIGITALIZACJA ZASOBÓW BIBLIOTECZNYCH 

Początek digitalizacji zbiorów BUG związany był z realizacją projektu Pomorska Biblioteka 
Cyfrowa, trwającego od 2009 r. do końca 2012 r. 

Główne zadania Oddziału Digitalizacji 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 
2019 r. w grupie bibliotek tworzących zasób Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej BUG była w 
dalszym ciągu na 1. miejscu pod względem liczby opublikowanych dokumentów.  

W 2019 r. Oddział wykonał 507 898 skanów i dodał do PBC 6 851 publikacji co pozwoliło na 
utrzymanie 11. pozycji PBC wśród bibliotek zrzeszonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych. 

W 2019 r. portal PBC odwiedziło  1 756 385 osób, a kolekcję przygotowaną przez BUG czytało 
537 976 (↑ o 60 391 w stosunku do 2018 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 wykonał szereg ważnych prac, do których zalicza się: 

1. Modernizacja sprzętu komputerowego: zakup 13 zestawów komputerowych  

w tym 8 z funduszu Biura Obsługi Osób Niepełnosprawnych. 

2. Przygotowanie i instalacja nowych obrazów systemów operacyjnych na komputery 

czytelników dedykowanych do korzystania z bazy prawniczej LEX w Bibliotece 

Prawnej i dla czytelników z pełnym dostępem do internetu. 

3. Bieżące prace serwisowe na serwerach BUG, migracja serwerów do najnowszych 

wersji systemu Linux wraz z przeniesieniem danych, migracja strony www BUG do 

najnowszej wersji CMS Joomla oraz przygotowanie nowego szablonu witryny wraz z 

przeorganizowaniem struktury witryny w wersji testowej. 

4. Przeprowadzenie prac związanych z podniesieniem bezpieczeństwa sieci 

informatycznej BUG, a wśród nich wymiana przełączników w serwerowni Biblioteki 

Głównej, wdrożenie nowego Access Point Eduroam i wdrożenie usługi Active 

Directory w Bibliotece Ekonomicznej w Sopocie. 

5. Opieka informatyczna nad rozwojem Repozytorium UG z wykorzystaniem 

oprogramowania Omega PSIR oraz serwera CAS: migracje do nowych wersji, 

aktualizacje algorytmów punktacji i algorytmów oceny eksperta, import najnowszych 

baz czasopism, konferencji, wydawców,  wdrożenie dyscyplin naukowych, wdrożenie 

modułu patentów, wdrożenie pivotów do przeliczania slotów oraz nadawanie 

uprawnień pracownikom UG. 

6. Oprogramowanie i udostępnienie nowego formularza zgłoszenia pracy do 

Repozytorium UG z możliwością autoryzacji, dołączanie i przesyłanie plików za 

pomocą formularza. 

7. Opieka informatyczna projektu Bazy Czasopism UG, migracja do najnowszej wersji 

systemu OJS, utworzenie nowych czasopism w bazie. 

8. Opracowanie i przekazanie Kanclerzowi ds. Informatyzacji dokumentu opisującego 

Strategię Informatyzacji Biblioteki UG. 

9. Sprawowanie kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem narzędzia do zarządzania 

dostępem do elektronicznych źródeł Biblioteki za pomocą serwera HAN.  

10. Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem systemu hybrydowego (RFID + EM) do ewidencji 

księgozbioru Biblioteki Głównej UG. 

11. Import danych czytelników do systemu Virtua na początku roku akademickiego. 
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7. BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE 

W strukturze BUG działały w 2019 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 (51 szt.), służące czytelnikom przede 
wszystkim do korzystania z baz danych i czasopism elektronicznych. 

W 2019 r. w bibliotekach specjalistycznych udostępniono 281 381 wol. (↓ o 28 273 wol.) 
książek, czasopism i zbiorów specjalnych, co stanowi ok. 40 % 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 2019 r. w bibliotekach specjalistycznych wprowadzono do katalogu online 4 335 opisów 
bibliograficznych (13,54 % wszystkich wprowadzonych do katalogu online; 2 240 – 
utworzone, 2 095 – skopiowane z NUKAT) i 6 021 opisów egzemplarza (18,40% 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  

 2019 2018 2017 

OBSŁUGA CZYTELNIKÓW   

stan bazy czytelników 41 937 

(w tym aktywnych: 

12 652) 

40 483 

(w tym aktywnych: 

13 751) 

49 537 

(w tym aktywnych: 

14 910) 

udostępniono 

(na miejscu i na zewnątrz)  

 
695 945 wol.  

 
763 696 wol. 

 
871 622 wol. 

transakcje  

w wypożyczalniach 

 

wypożyczenia: 
112 825 wol. 

 
prolongaty: 
36 603 wol. 

zwroty: 
119 447 wol. 

wypożyczenia: 
123 965 wol. 

 
prolongaty: 
37 102 wol. 

zwroty: 
134 227 wol.  

wypożyczenia: 
137 362 wol. 

 
prolongaty: 
43 272 wol. 

zwroty: 
147 205 wol.  

WYPOŻYCZENIA 
MIĘDZYBIBLIOTECZNE 

   

z innych bibliotek 728 wol. 1047 wol. 1 461 wol. 

do innych bibliotek 988 wol. 1080 wol. 896 wol. 

SZKOLENIA    

dla studentów I roku 3 131 osób 5 809 osoby 5 834 osoby 

dla studentów lat wyższych 1 370 osób 1417 osoby 753 osoby 

dla użytkowników czasopism i baz 
danych online 

277 osób 493 osób 437 osób 

 

 

 

 

 

 



 19 

Tabela 2 

  

SALE 

LICZBA 

MIEJSC 

UDOSTĘPNIONO NA ZEWNĄTRZ 
(wol.) 

UDOSTĘPNIONO NA MIEJSCU4 
(wol./jednostki) 

Biblioteka Główna  

Oddział Udostępniania  

 

6 

  

507 

 

77 009      

 

337 555     

Biblioteka Główna Oddział Inf. Naukowej 1 52 0 1 250    

Oddział Zb. Specjalnych w BG 2 29 0 1 686    

Czytelnia Oceanograficzna Gdynia 1 24 949       8 151     

Biblioteka Ekonomiczna 9 235 41 331     74 701     

Biblioteka Historii Kultury 1 22 2 076     3 843      

Biblioteka Humanistyczna 1 36 5782    7 060       

Biblioteka Matematyczno-Fizyczna 1 25 3 656     11 997      

Biblioteka Neofilologiczna  1 70 9 917     21 782     

Biblioteka Prawna 3 103 8 708     78 321      

Magazyn Składowy Brzeźno 1 2 0 171     

RAZEM 27 1 105 148 428      546 517         

 

Razem udostępniono 695 945 wol. (↓ o 67 751 wol. w stosunku do 2018 r.) 

 

 

8.2 BIBLIOTEKA UG w POMORSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ 

 

Tabela 3 

Wykonane skany Publikacje umieszczone 
w PBC 

Odwiedziny 

w 2019 r. od 01/09/2009 w 2019 r. od 01/09/2009 w 2019 r. od 01/09/2009 

 

507 898 

 

 

3 026 372 

 

6 851 

 

 

51 476 

 

537 976 

 

3 109 397 

 

 

 

                                                      
4 Książki z czytelni, magazynów, czasopisma i zbiory specjalne. 
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8.3 Zbiory 

 

8.3.1 Gromadzenie 

(stan na dzień 31.12.2019 r.) 

 

Tabela 4 

Wyszczególnienie stan inwentarzowy 

Książki 1 127 602 wol. 

Czasopisma 352 644 wol. 

Zbiory Specjalne 189 568 jedn. 

Razem 1 669 814 wol./jedn. 

 

 

W 2019 r. zinwentaryzowano: 

Tabela 5  

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

Książki 18 008 12 214 

Czasopisma 6 912 7 670 

Zbiory Specjalne 2 9655 0 

Razem 27 885 19 884 

 

 

 

                                                      
5 W tym: 1 164 jedn. rękopisów,  5 wol.  starych druków, 869 jedn. dokumentów kartograficznych, 438 jedn. materiałów audiowizualnych, 
340 jedn. dokumentów życia społecznego oraz 142 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  4 710 6 093 krajowe: 5 689 

zagraniczne: 404 

 

393 561,06 

Egz. 
obowiązkowy 

10 369 12 912 - 609 005,81 

Dary 1 006 1 475 krajowe:  1 244 

zagraniczne: 231 

66 346,67 

Wymiana 276 344 krajowe: 249 

zagraniczne: 95 

19 785,00 

Inne 75 166 krajowe: 110 

zagraniczne: 56 

11 542,36 

E-książki    90 383,40 

Razem 16 436 20 990 - 1 190 624,30                                 

  

E-książki: ok. 532 005 tytułów 

 

ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH 

Tabela 7 
Wyszczególnienie Liczba tytułów Wartość (zł) 

Prenumerata drukowana polska 357 70 069,32 

Prenumerata drukowana 
zagraniczna 

154 263 816,20 

Dary 179 17 998,44 

Wymiana 103 13 513,00 

Egz. obowiązkowy 1 716 168 864,00 

Prenumerata wyd. elektronicznych 
(polskie i zagraniczne) 

- 788 227,09 

Materiałówka 12 24 306,76 

Razem 2 521 1 346 794,81 

 

Liczba prenumerowanych wydawnictw elektronicznych to 138 968 tytułów (pełnotekstowe: 
35 726, abstraktowe: 103 242).  
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ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZBIORÓW SPECJALNYCH  

Tabela 8 

Wyszczególnienie Jednostki 
ewidencyjne6 

Wartość (zł) 

Zakup 127 4 209,83 

Dary 289 1 899,00 

Egzemplarz 
obowiązkowy 

1 105 14 767,74 

Inne wpływy 1 188 74 864,08 

Razem 2 709 95 740,65 

  

8.3.2 Opracowanie zbiorów  

Tabela 9 

Rekordy 
bibliograficzne7 

 

Rekordy 
egzemplarza 

Rekordy  

zasobu 

Opracowanie przedmiotowe 

(tytuły) 

Rekordy KHW 

Utworzone 

 

 31 993 

6 385 – utworzone 

25 608  –  
skopiowane 

 

32 706   

 

 

340 

 

 

7 8748 

 

 

3 193 

Klasyfikacja dokumentów do „wolnego dostępu”: 10 464 wol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

STAN KATALOGU ONLINE (31.12.2019 r.) 

 

Tabela 10 

Rodzaj rekordu Liczba 

bibliograficzne 766 9809 

analityczne 61 061 

khw10 1 035 260 

egzemplarza 1 053 626 

zasobu 21 712 

 

 

Katalog online wykazuje: 

 ok. 92 % książek (egzemplarze),  

 ok. 96,5 % czasopism (tytuły)          

ze zbiorów Biblioteki UG. 

 

W r. 2019 średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła ok.: 

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

 328 zł - dla książek zagranicznych,      

 47 zł - dla książek z egzemplarza obowiązkowego.  

                                                      
9 W tym: 19.018 dla wydawnictw ciągłych. 
10 Hasła opisów katalogowych. 
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9. PRACOWNICY BIBLIOTEKI 

9.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece    

165,25 etatu (167 osób):   

pracownicy działalności podstawowej:   149 etatów 
w tym: 
bibliotekarze dyplomowani:       3 etaty 
bibliotekarze i pracownicy biblioteczni:    148,25 etatu    

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

 
9.2 Struktura stanowisk pracowników działalności podstawowej11 

Tabela 11 

STANOWISKO LICZBA OSÓB 

starszy kustosz dypl. 3 

kustosz 41 

starszy bibliotekarz 24 

bibliotekarz  61 

młodszy bibliotekarz 15 

starszy magazynier 5 

magazynier 1 

konserwator książki 2 

pomoc biblioteczna 1 

 

9.3. Struktura wykształcenia12 

Tabela 12 

WYKSZTAŁCENIE LICZBA OSÓB 

doktorzy 3 

wyższe (magisterskie) 134 

wyższe (licencjat)  4 

średnie  20 

zasadnicze zawodowe  1 

                                                      
11 Bez introligatorów, pracowników administracji oraz informatyków. 

12 Bez introligatorów. 
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9.4. Struktura wieku pracowników działalności podstawowej13 

Tabela 13 

GRUPA WIEKOWA LICZBA OSÓB 

do 30 lat 8 

31 – 40 lat  31 

41 – 50 lat 49 

51 – 60+ lat  65 

 

9.5. Absencja  

 Ogółem dni absencji było    5 188 ( o 985 w stosunku do 2018 r.) 

 w tym: 

  urlopy wychowawcze    1 064 
  zwolnienia lekarskie    3 676 
  inne urlopy14        448 
 

9.6 Fluktuacja kadry  

nowo zatrudnieni:       10 osób 
ustanie zatrudnienia:  15 osób 
powrócili  z urlopów  wychowawczych:  1 osoba 
przebywały na urlopach wychowawczych:    2 osoby 
                                    

 

9.7 Konferencje. Dokształcanie 

Studia wyższe ukończyła 1 osoba. 
 
W warsztatach, szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, konferencjach i seminariach 
branżowych wzięło udział 98 osób. 
 

 
9.8 Nagrody i odznaczenia 

 

 27 pracowników zostało wyróżnionych Nagrodą Rektora. 

                                                      
13 Bez introligatorów, pracowników administracji oraz informatyków 

14 Bez urlopów wypoczynkowych. 
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10. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

 

10.1 Powierzchnia 

Powierzchnia użytkowa BUG na dzień 31.12.2019 r. wynosiła:  

Biblioteka Główna UG:        9 366 m2 

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

 

RAZEM:                                  15 712,30 m2  
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11. PLANY 

 

1. Rozwijanie Bazy Wiedzy UG w systemie OMEGA-PSIR poprzez ścisłą współpracę z 
firmą SAGES, szkolenia pracowników UG, import danych z innych systemów. 

2. Wdrożenie modułu projektów przy współudziale z Biurem Zarządzania Projektami 
Naukowymi oraz Biurem Zarządzania Projektami Rozwojowymi. 

3. Prowadzenie dalszych prac związanych z Repozytorium UG. 

4. Kontynuacja działań dotyczących platformy Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe 
UG. 

5. Udostępnienie użytkownikom urządzenia do samodzielnego wypożyczania i 
zwracania książek (Hybrid selfCheck TM 1000). 

6. Zakup wrzutni książek (urządzenia umożliwiającego samodzielny zwrot książek). 

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

8. Zakup serwera do obsługi zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA z 
systemami operacyjnymi RET HAT Linux 7 i Windows Serwer 2016. Całość będzie 
funkcjonowała w oparciu o oprogramowanie Vmware z licencją akademicką na min. 3 
lata.  

9. Dalsze intensywne opracowywanie zbiorów retrospektywnych. 

10. Planowa i systematyczna selekcja zasobów. 

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

12. Poszerzenie oferty szkoleń z zakresu baz elektronicznych. 

13. Kontynuacja tworzenia kolekcji dla Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. 

 


