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1. GŁÓWNE DOKONANIA 

W związku z pandemią rok 2020 był wyjątkowy. 10 marca zostało opublikowane 
Zarządzenie nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie przeciwdziałania 
rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 na Uniwersytecie Gdańskim. Wstrzymane, 
zostały do odwołania, zajęcia dydaktyczne prowadzone na UG. Zawieszono wszelkie 
wydarzenia naukowe, artystyczne i sportowe. W okresie od 12.03.2020 do 13.04.2020 r. 
Biblioteka UG została zamknięta dla czytelników. W tym okresie nie było wypożyczeń ani 
zwrotów księgozbioru. Rozszerzono natomiast możliwość korzystania z zasobów 
elektronicznych w formie zdalnej. W ten sposób choć częściowo zrekompensowano 
ograniczenia w dostępie do usług Biblioteki. Inną formą pomocy środowisku akademickiemu 
w tym czasie była digitalizacja materiałów niezbędnych pracownikom naukowym do zdalnego 
prowadzenia zajęć. W odpowiedzi na oczekiwania społeczności akademickiej Uczelni, podjęto 
decyzję o przywróceniu, od 17.04.2020 r., ograniczonego udostępniania zbiorów 
tradycyjnych. W pierwszej kolejności ofertę skierowano do pracowników naukowych oraz 
studentów piszących prace doktorskie, magisterskie oraz licencjackie. Przy zachowaniu 
wszelkich środków ostrożności, umożliwiono wypożyczanie, zamówionych uprzednio drogą 
mailową, pozycji. Zniesiono w tym okresie limity wypożyczeń co spotkało się z dużym 
zainteresowaniem. W miarę zbliżania się sesji i potrzeby rozliczania się studentów z 
Biblioteką – od 13 maja – umożliwiono dokonywanie zwrotów wypożyczonych publikacji. W 
związku z poluzowaniem obostrzeń sanitarnych podjęto także decyzję o udostępnianiu 
księgozbioru prezencyjnie w wyznaczonych do tego miejscach. W Bibliotece Głównej 
przeznaczono do tego celu Czytelnię Oddziału Informacji Naukowej. Do końca 2020 roku z do-
stępnej oferty Biblioteki mogli korzystać pracownicy i studenci UG. Podobne rozwiązanie 
zastosowano w bibliotekach specjalistycznych. 

Wśród nowości, które Biblioteka UG przygotowała dla użytkowników na początek roku 
akademickiego 2020/2021, wymienić należy m.in.: wypożyczanie książek poprzez książkomat, 
możliwość zamawiania skanów materiałów bibliotecznych, udostępnienie ponad 60 tys. 
książek w serwisie Legimi, wypożyczanie czytników e-książek.  

 

1.1 Najważniejsze wydarzenia i trendy  

 

Wśród najważniejszych osiągnięć Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego w 2020 r. należy 
wymienić: 

 dynamiczny rozwój Bazy Wiedzy UG w systemie OMEGA-PSIR, 

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

 kontynuowanie prac związanych z Repozytorium UG przeznaczonego do 
deponowania pełnych tekstów publikowanych i niepublikowanych materiałów 
naukowych i dydaktycznych,  

 konsultowanie Planów Zarządzania Danymi (Data Management Plan),  

 ciągły wzrost zainteresowania zasobami Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej,  
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 kontynuowanie kursu e-learningowego dla studentów Wydziału Ekonomicznego 
dotyczącego źródeł informacji naukowej i metodologii pisania pracy magisterskiej,  

 wprowadzenie usługi Asystenta Bibliotecznego i Informatycznego dla osób z nie-
pełnosprawnością, 

 poszerzenie zasobów elektronicznych o dostęp do czasopism z kolekcji SAGE Premier 
oraz Taylor&Francis (pakiet Social Science&Humanities), 

 udostępnienie książkomatu przy Bibliotece Głównej, pozwalającego na wypożyczenia 
i zwroty książek bez konieczności wchodzenia do biblioteki, 7 dni w tygodniu, również 
w godzinach zamknięcia biblioteki, 

 uruchomienie usługi „Skanowanie na życzenie”, przeznaczonej dla pracowników i stu-
dentów UG, pozwalającej na zeskanowanie rozdziału z monografii, artykułu z czaso-
pism, oraz fragmentu książki do 50 stron, 

 uruchomienie konsultacji online poprzez platformę MS Teams, 

 udostępnienie ok. 60 000 e-książek na platformie Legimi, 

 udostępnienie do wypożyczania czytników e-książek. 

 

1.2 Budżet   

 
Realizacja statutowych zadań Biblioteki możliwa była dzięki kwocie przyznanej w ramach 
ogólnego budżetu Uczelni w wysokości 2 130 000 zł oraz kwocie 274 526 zł przeznaczonej 
przez wydziały UG na wydatki związane z prenumeratą czasopism zagranicznych 
drukowanych. Środki wypracowane przez Bibliotekę to kwota ok. 111 296 zł. Natomiast 
łączna wartość nabytków, które pochodziły ze źródeł nieodpłatnych: darów, egzemplarza 
obowiązkowego i wymiany, wyniosła 799 740,77 zł, w tym: dary – 64 982,21 zł, egzemplarz 
obowiązkowy – 713 002,01 zł, wymiana – 21 756,55 zł. Fundusz płac w 2020 roku wynosił ok. 
8 300 000 zł. 

 

1.3 Współpraca 

1.3.1 Rada Biblioteczna 

W 2020 r. odbyły się dwa posiedzenia Rady Bibliotecznej.  
Pierwsze dotyczyło sprawozdania z działalności Biblioteki UG w 2019 r. Członkowie Rady 

Bibliotecznej zaakceptowali je bez zmian.  
Na drugim posiedzeniu, które odbyło się na platformie MS Teams, zostali przedstawieni: 

kandydatka na stanowisko dyrektora Biblioteki UG oraz kandydaci na stanowiska zastępców 
dyrektora. Rekomendacje Rady Bibliotecznej otrzymała dotychczasowa dyrektor BUG 
Grażyna Jaśkowiak oraz Jej zastępcy: Ewa Nowaczyk-Potaż i Roman Tabisz. 

Przedstawiono także funkcjonowanie Biblioteki w ostatnich miesiącach w warunkach 
panującej pandemii COVID-19. 
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1.3.2 Współpraca z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego 

Biblioteka UG w 2020 r. współpracowała z Wydawnictwem UG w zakresie tworzenia 
repozytorium do którego w 2020 r. przekazano 5 książek. 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 2020 r. wprowadzono 709 plików PDF. Wraz z Wydawnictwem UG 
Biblioteka była także organizatorem spotkania związanego z promocją książki prof. Jerzego 
Błażejowskiego „50 lat Uniwersytetu Gdańskiego. 75 lat tradycji uniwersyteckich w Gdańsku”. 
Uroczystości towarzyszyło otwarcie wystawy „Pół wieku Uniwersytetu Gdańskiego” zorganizowanej 
przez Muzeum UG. 

1.3.3 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 Filologiczny, 
- Wydział Oceanografii i Geografii, 
- Wydział Zarządzania. 

1.3.4 Współpraca z Centrum Transferu Technologii UG 

W 2020 r. Baza Wiedzy stała się także źródłem, systematycznie uzupełnianej informacji, 
o patentach, które dodawane są przez Centrum Transferu Technologii UG. W 2020 r. 
wprowadzono informacje o 36 patentach, co wraz z wcześniej wprowadzonymi rekordami 
(sporadycznie na życzenia autorów) dało na dzień 31 grudnia 2020 r. łączną liczbę 45 
rekordów patentów w Bazie Wiedzy UG.  

1.3.5 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.  

Ponadto uczniom zostały założone konta biblioteczne oraz wydane karty biblioteczne 
pozwalające wypożyczać zbiory BUG do domu.  

1.3.6 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 bibliotek wprowadzających do katalogu 
centralnego NUKAT największą liczbę 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.  

Aktywnych użytkowników w 2020 r. było 8 0201 ( o 4 632 osób w stosunku do 2019 r.). 
Liczba zarejestrowanych użytkowników Biblioteki UG wyniosła 45 175 osób ( o 3 238 osób 
w stosunku do 2019 r.).  

We wszystkich placówkach BUG udostępniono 237 151 wol. (↓ o 458 794 wol. w stosunku 
do 2019 r.)  

W trudnym okresie pandemii realizację pracy dydaktycznej i naukowej wspierał dostęp do 
źródeł elektronicznych. W 2020 r. z zasobów elektronicznych skorzystało 6 373 
użytkowników (↑ o 2 711 w stosunku do 2019 r.) Liczba zrealizowanych sesji w 2020 r. 
wyniosła 376 039 (↑ o 135 499 w stosunku do 2019 r.).  

Dużą popularnością cieszyła się także Pomorska Biblioteka Cyfrowa, która w 2020 r. 
zanotowała 684 358 wejść na publikacje Uniwersytetu Gdańskiego (↑ o 146 382 w stosunku 
do 2019 r.). 

Wzrost zainteresowania odnotowany został również na  platformie czasopism elektro-
nicznych wydawanych przez Uniwersytet Gdański. W 2020 r. zanotowano 135 764 (↑ o 98 
558) wyświetleń abstraktów oraz 111 532 (↑ o 86 370) pobrania plików PDF artykułów. 

W październiku 2020 r. uruchomiono usługę „Skanowanie na życzenie”, przeznaczoną dla 
pracowników i studentów UG posiadających ważne konto biblioteczne nieobciążone 
zaległościami. Skanowano pojedyncze rozdziały z monografii, artykuły z czasopism, oraz 
fragmenty książek do 50 stron.  

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadziła 339 wol. książek oraz 186 kopii artykułów 
i wysłała do innych bibliotek 278 wol. oraz 521 kopii artykułów Współpracowano z 179 
bibliotekami (w tym z 21 zagranicznymi). 

 

 

2.2 Działalność informacyjna 

2.2.1 Usługi informacyjne  

We wszystkich placówkach BUG: 

 udzielono 39 362 informacji ( o 60 675 w stosunku do 2019 r.), w tym: 

 19 038 informacji katalogowych, 

                                                      
1 Tzn. użytkowników, którzy w roku sprawozdawczym wypożyczyli przynajmniej 1 wol. ze zbiorów BUG. 
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 1 382 informacji bibliograficznych, 

 18 942 informacji rzeczowych, 

 zrealizowano 76 kwerend (w tym: 39 w Bibliotece Głównej, 37 – w bibliotekach 
specjalistycznych). 

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

Aktywnie prowadzono profil BUG na Facebooku, wprowadzono 174 posty promujące przede 
wszystkim czytelnictwo oraz BUG i UG. 

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

W 2020 r. odnotowano: 

 218 867 wejść na stronę katalogu online BUG, 

 316 637 wejść na stronę http://www.bg.ug.edu.pl/, 

 158 069 wejść do Bazy wiedzy UG 

 69 763 wejść na stronę Czasopisma UG  
 

We wszystkich agendach BUG czytelnicy mogą korzystać ze 78 komputerów z dostępem do 
internetu (35 – w BG, 43 – w bibliotekach specjalistycznych).  

2.2.2 Szkolenia 

Kontynuowano szkolenie biblioteczne online. Do końca 2020 r. test kontrolny zaliczyło 5 061 
(do końca 2019 r. - 3 105) studentów. Warto podkreślić, że szkolenie to w 2020 r. zostało 
wpisane do Regulaminu studiów UG jako obowiązkowe. 

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 oraz uczniów klas pierwszych ULO. 
W okresie od stycznia do 10 marca 2020 r. przeszkolono 268 osób. Były to szkolenia zarówno 
grupowe jak i indywidualne.  

Dla Wydziału Ekonomicznego, kontynuowano, metodą e-learningu, przedmiot „Metodologia 
i źródła informacji naukowej. Przygotowanie pracy magisterskiej/licencjackiej”. Przedmioty 
zaliczyło 962 studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i nie-
stacjonarnych.  

Zorganizowano kolejne szkolenia dla użytkowników czasopism i baz danych online. 
W Bibliotece Głównej przeszkolono 125 osób, z czego 118 to studenci UG. Ponadto szkolenia 
z zakresu użytkowania e –zasobów prowadzone były także w Bibliotece Ekonomicznej. 
W zajęciach tych wzięło udział 121 osób.  

W prelekcjach i pokazach zorganizowanych przez pracowników Oddziału Zbiorów 
Specjalnych, w okresie od stycznia do 10 marca 2020 r., wzięło udział 77 osób. 

Oddział Bibliografii i Bibliometrii w 2020 roku przeprowadził szkolenia i prezentacje dla 
nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów UG. W styczniu i lutym odbyły się 
stacjonarne spotkania dla pracowników dziekanatu Wydziału Chemii, pracowników 
naukowych Wydziału Filologicznego, Oceanografii i Geografii oraz Wydziału Zarządzania. 

http://katalog.bg.ug.gda.pl/
http://www.bg.ug.edu.pl/
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Ponadto na zdalnym spotkaniu dla prodziekanów ds. nauki zorganizowanym w grudniu 2020 
r. została przedstawiona prezentacja pt. „Dorobek publikacyjny – przygotowanie do 
ewaluacji za okres 2017-2021”. Dodatkowo przeprowadzano indywidualne szkolenia i kon-
sultacje z wyszukiwania cytowań, obsługi platformy czasopism, wykorzystania Bazy Wiedzy 
UG, działań w systemie PBN, zakładania oraz aktualizacji danych w profilach ORCID oraz 
używania 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 mo-
żliwości 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 2020 r. testowano następujące bazy: Association for 
Computing Machinery  Digital Library, JoVe, CEIC Data, DUKE UNIVERSITY PRESS, DUKE 
UNIVERSITY – PROJECT EUCLID, DynaMed, eBook Subscription Harvard Business Review 
Press Collection, IEEE Xplore, Oxford Scholarship Online, Oxford Handbooks Online, 
ProQuest One, Sage Premier, Taylor & Francis eBooks, „JUS MUNDI – Academic Research - 
the Search Engine for International Law”, Flipster, książki elektroniczne Wydawnictwa De 
Gruyter. 

Zainteresowaniem cieszą się wycieczki po Bibliotece Głównej: budynek, w okresie od 
stycznia do 10 marca 2020 r., odwiedziło 59 osób.  

2.2.3 Wystawy i prezentacje 

Biblioteka Główna przygotowała wystawę: „W kartach zapisane. 50 lat UG w katalogu 
kartkowym”. 

 

2.3 Zbiory 

  

2.3.1 Gromadzenie i uzupełnianie  

2.3.1.1 Druki zwarte 

Do Biblioteki wpłynęło 17 011 wol. druków zwartych, w tym 4 363 wol. pochodziło z zakupu 
i stanowiło ok. 25,6 % ogólnego wpływu książek.  

Pozostałe woluminy to: egzemplarz obowiązkowy (11 258 wol., 66,2 % wpływu), dary (1 105 
wol., 6,5 % wpływu) oraz książki pochodzące z wymiany i innych źródeł (285 wol. 1,7 %). Do 
księgozbioru wprowadzono 12 670 nowych tytułów. Zakup wydawnictw zagranicznych 
wyniósł 330 wol. i stanowił 1,9 % ogólnego wpływu druków zwartych. Książki pochodzące 
z egzemplarza obowiązkowego i darów poddano ocenie pod kątem zgodności z profilem 
gromadzenia. 

W r. 2020 średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła ok.: 

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

 336 zł - dla książek zagranicznych,      

 48 zł - dla książek z egzemplarza obowiązkowego.  
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Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2020 prowadziła wymianę publikacji z 126 
kontrahentami (85 krajowych, 41 zagranicznych). Dokumenty uzyskane tą drogą to 232 wol. 
druków zwartych i 69 tytuły druków ciągłych. 

Wpływ druków zwartych ze wszystkich źródeł w 2020 r. był o ok. 19 % mniejszy niż w 2019 r. 
(↓ o 3 979 wol.). 

Biblioteka UG w 2020 r. umożliwiała dostęp do ok. 524 000 e-książek.  

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

2.3.1.2 Druki ciągłe 

BUG udostępnia 20 281 tytułów czasopism w wersji drukowanej. W r. 2020 Biblioteka na 
bieżąco gromadziła 2 309 tytułów czasopism drukowanych2. 

W 2020 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę do BUG i jednostek 
organizacyjnych UG czasopism zagranicznych. W 2021 r. dostarczać będzie je Centrala 
Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A. 

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

Czytelnicy mieli dostęp do 28 789 czasopism pełnotekstowych i 81 654 czasopism z 
abstraktami artykułów.   

Łączna wartość baz, zawierających wydawnictwa ciągłe, zakupionych przez BUG w 2020 r. 
wynosiła 819 346,46 zł. 

W roku 2020 ze zdalnego dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki 

UG, poprzez system HAN, skorzystało 6 373 użytkowników (↑ o 2 711), w tym ok. 5 521 

studentów, 180 doktorantów, 672 pracowników naukowych i innych. Liczba nawiązanych 

przez nich sesji wyniosła 376 039 (↑ o 135 499). 

2.3.1.3 Zbiory specjalne 

Zgromadzono 970 jednostek ewidencyjnych3 (↓ o 1 739 w stosunku do 2019 r.). Głównym 
źródłem wpływu zbiorów specjalnych były egzemplarz obowiązkowy – 653 jedn. (67 % 
wpływu zbiorów specjalnych) oraz dary - 179 jedn. (ok. 18 %). Pozostałe wpływy to – zakup – 
88 jedn. (9% ) oraz inne – 50 jedn. (ok. 6 %). 

 

2.3.2 Opracowanie zbiorów  

(zob. tab. 9 – 10) 

2.3.2.1 Druki zwarte 

                                                      
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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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 2020 r. kontynuowano tworzenie rekordów analitycznych (674 rekordy).  Były to rekordy 
sporządzane 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 2 510 rekordów, co stanowiło ok. 40,53 % 
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 wydaw-
nictw ciągłych były w znacznej większości kopiowane z bazy NUKAT (ok. 82 %). 

2.3.2.3 Zbiory specjalne 

W 2020 r. dopisano do inwentarza 2 630 jedn. zbiorów specjalnych. Do katalogu online 
wprowadzono (utworzono bądź skopiowano) 3 381 rekordów (w tym 1 382 dla dokumentów 
kartograficznych; 1 992 rekordów dla pozostałych zbiorów specjalnych (dok. audiowizualne, 
elektroniczne, stare druki, normy, DŻS-y, rękopisy).  

2.3.3 Gospodarka zasobami bibliotecznymi 

Kontynuowano selekcję księgozbioru: odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 19 324 wol. 
druków zwartych i 3 969 wol. druków ciągłych. 

Przygotowano ofertę dubletów w ramach wymiany międzybibliotecznej, oferując innym 
bibliotekom 3 000 wol. druków zwartych i 803 wol. druków ciągłych.  

Druki pochodzące z egzemplarza obowiązkowego, a pozostające poza profilem gromadzenia 
Biblioteki: 7 931 wol. druków zwartych i 3 575 wol. czasopism, przekazano innym 
bibliotekom naukowym. 

W Pracowni Konserwacji poddano konserwacji 130 obiektów zabytkowych, w tym 10 
starodruków. Wykonano także pudła ochronne do ich przechowywania. Monitorowano 
i analizowano warunki klimatyczne w magazynach w celu prawidłowego przechowywania 
zbiorów. 

Introligatornia oprawiła 4 015 wol. czasopism i gazet oraz 2 360 wol. książek ze zbiorów BUG 
(razem 6 375 wol.). 
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3. BIBLIOTEKA GŁÓWNA – UDOSTĘPNIANIE 
ZBIORÓW 

W Bibliotece Głównej w „wolnym dostępie” znajduje się: 

- ok.  580 tys. woluminów książek, 

- ok. 201 tys. woluminów czasopism, 

- 1 353 audiobooków. 

Użytkownicy mieli do dyspozycji jeden punkt wypożyczeń i 6 czytelni, w których znajdowało 
się ponad 500 miejsc pracy dla czytelników i 35 stanowisk komputerowych. Coraz częściej 
czytelnicy korzystają z własnych komputerów przenośnych, wykorzystując sieć Eduroam do 
połączenia z internetem.  
 
W 2020 r. kontynuowano selekcję księgozbioru w Czytelni II (2 028 woluminów). 
W związku z likwidacją Biblioteki Matematyczno-Fizycznej księgozbiór czytelni przeniesiono 
do Biblioteki Głównej poddając go selekcji.  
 
Po okresie zamknięcia czytelni, w związku z pandemią, 13 maja 2020 r. umożliwiono 
użytkownikom korzystanie ze zbiorów biblioteki na miejscu. Do tego celu przygotowano 
Czytelnię Oddziału Informacji i Promocji wydzielając 25 miejsc z zachowaniem dystansu 
między stolikami. Książki i czasopisma można było zamawiać poprzez pocztę email lub 
bezpośrednio u bibliotekarza. 
 
1 października 2020 r. Biblioteka Główna udostępniła książkomat z którego użytkownicy mogą 
odbierać książki do wypożyczenia także poza godzinami otwarcia Biblioteki. Książkomat 
umożliwia także zwrot wypożyczonych książek. W ciągu 3 miesięcy działania zrealizowano 
w ten sposób 613 zamówień na 2 085 książek. W tym samym czasie udostępniono także 
użytkownikom 90 czytników e-książek. 
 
W związku z utrudnionym dostępem do księgozbioru z początkiem roku akademickiego 
2020/2021 Biblioteka zaproponowała pracownikom akademickim, doktorantom i studentom 
UG nową usługę „Skanowanie na życzenie”. Do końca roku 2020 przyjęto 1 006 zamówień 
oraz wykonano 30 476 skanów. 
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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 2020 r. publikacje z systemu OMEGA-PSIR przesłano w lutym. 

W związku z wdrożeniem wersji PBN 2.0, w kwietniu 2020 r., przy użyciu udostępnionego 
przez OPI tzw. huba migracyjnego, przeprowadzona została migracja danych wprowadzanych 
dotychczas do systemu PBN Moduł Sprawozdawczy (PBN MS). Oddział Bibliografii i Biblio-
metrii wykorzystując to narzędzie, dokonywał weryfikacji nieścisłości powstałych po 
imporcie danych z PBN MS. Testowano także system PBN 2.0. 

 
Baza Wiedzy UG 

Baza Wiedzy UG została udostępniona na stronie BUG w 2018 r. Stan bazy na 31 grudnia 

2020 r. to 69 839 rekordów wprowadzonych przez redaktorów Bazy Wiedzy UG, z czego w 

ostatnim roku wprowadzono 9 597 rekordów monografii, artykułów w czasopismach i roz-

działów w monografiach oraz materiałów niepublikowanych. Ponadto w 2020 r. do Bazy 

Wiedzy wprowadzano także m.in rekordy patentów, aktywności i osiągnięć zawodowych.  

Dodatkowo w Bazie Wiedzy utworzonych zostało 449 profili pracowników, doktorantów 
i studentów UG, a ich łączna liczba na koniec 2020 r. wyniosła 6 332. 
 
W 2020 r. prowadzone były dalsze prace rozwojowe tego systemu. W sierpniu 2020 r. 
Uniwersytet Gdański podpisał kolejną umowę na usługi wsparcia technicznego oraz rozwoju 
dla Bazy Wiedzy UG funkcjonującej z wykorzystaniem oprogramowania OMEGA-PSIR z firmą 
SAGES.  
 
Repozytorium Uniwersytetu Gdańskiego 

Repozytorium UG uruchomione zostało w lipcu 2019 r.  
Repozytorium UG daje możliwość deponowania pełnych tekstów publikacji naukowych na 
dwa sposoby: 
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- 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 2020 r. do Repozytorium UG dołączonych zostało 1 031 plików zawierających 
pełne teksty publikacji pracowników UG, z czego 635 publikacji wskazanych zostało przez 
autorów jako te publikacje, które należy udostępnić w wariancie publicznym (otwarty 
dostęp). 

W związku z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 i związanymi z nią ograniczeniami w 
dostępie do wykładanych w BUG przed obroną rozpraw doktorskich opracowana została 
„Tymczasowa procedura wyłożenia rozprawy doktorskiej w Bazie Wiedzy UG przed 
planowaną obroną doktorską”. Oddział Informatyzacji utworzył przeznaczoną do tego celu 
stronę www, na której umieszczał krótki opis pracy doktorskiej (autor, tytuł, promotor, 
jednostka organizacyjna, termin obrony), a także link do wersji cyfrowej rozprawy 
doktorskiej w formacie PDF (plik PDF zabezpieczony był w Oddziale Digitalizacji przed 
zapisywaniem oraz kopiowaniem treści). Wspomniana strona www dostępna była ze strony 
startowej Bazy Wiedzy UG. Pierwsza rozprawa doktorska wyłożona została zgodnie z tą 
procedurą 12 maja 2020 r. 

Dane badawcze 

W 2020 roku Biblioteka UG kontynuowała konsultowanie Planów Zarządzania Danymi (z ang. 
Data Management Plan). W całości sprawdzonych zostało 41 DMP, a w przypadku 57 
udzielono konsultacji.  

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 2020 r. udostępnionych było 38 czasopism. W ostatnim roku liczba 
czasopism zwiększyła się o 7 tytułów. W 2020 r wprowadzono na platformę 709 plików - są 
to publikacje z czasopism z 2019 i 2020 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 2020 r. zanotowano 135 764 (↑ o 98 558) wyświetleń abstraktów oraz 111 532 (↑ o 
86 370) pobrania plików PDF artykułów. 

ICI Evaluation System 

W 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a firmą Index 

Copernicus International (ICI). W związku z nią, z Bazy Wiedzy UG zostały wygenerowane 

dane o dorobku publikacyjnym za lata 2017-2020 (stan na dzień 29 października 2020 r.), 

a następnie przekazane firmie ICI. Dane dotyczące patentów zostały, przed przekazaniem do 

ICI, skonsultowane z Centrum Transferu Technologii UG. Na podstawie przekazanych danych 

przygotowany został raport wyjściowy estymujący efektywność dorobku pracowników 

naukowych UG. Raport ten stał się przedmiotem dyskusji podczas spotkań z prze-

wodniczącymi rad dyscyplin oraz prodziekanami ds. nauki. 
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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 2020 r. w grupie bibliotek tworzących zasób Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej BUG była 
w dalszym ciągu na 1. miejscu pod względem liczby opublikowanych dokumentów.  

W 2020 r. Oddział wykonał 584 237 skanów i dodał do PBC 8 015 publikacji co pozwoliło na 
awans z 11. na 9. pozycję PBC wśród 150 bibliotek zrzeszonych w Federacji Bibliotek 
Cyfrowych. 

W 2020 r. portal PBC odwiedziło  1 975 437 osób, a kolekcję przygotowaną przez BUG czytało 
684 358 (↑ o 146 382 w stosunku do 2019 r.).  
Największym zainteresowaniem cieszyły się czasopisma, gazety i dokumenty dotyczące 
historii Trójmiasta i regionu oraz materiały dydaktyczne.  

W związku z utrudnionym, podczas pandemii, dostępem do księgozbioru, od marca do 
grudnia 2020 r., Oddział Digitalizacji Zbiorów zrealizował 314 zleceń (14 189 skanów) na 
digitalizację księgozbioru dydaktycznego dla pracowników naukowych UG.  
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6. KOMPUTERYZACJA 

Oddział Informatyzacji 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: zakup 29 zestawów komputerowych i 2 ser-

werów wraz z licencją na oprogramowanie oraz dodatkowo (z funduszu BON) 2 mo-

nitorów interaktywnych  NewLine 75”. 

2. Wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze informatyzacji BUG: 
 System hybrydowy (RFID + EM) do ewidencji księgozbioru Biblioteki Głównej UG (SelfCheck 

i Książkomat): konfiguracja i integracja z systemem bibliotecznym. 

 „Skanowanie na życzenie” – przygotowanie środowiska do poprawnego działania usługi, w tym 

system do archiwizacji skanów. 

 Usługi wsparcia asystentów informatycznych dla studentów i pracowników UG z nie-

pełnosprawnościami w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania specjalistycznego. 

3. Przygotowanie nowych zakładek na stronie BUG: "BUG bez barier" i  "Nowości w BUG" . 

4. Uruchomienie platformy do publikowania rozpraw doktorskich wyłożonych przed 

obroną. 

5. Prace przygotowawcze do wdrożenia nowej strony BUG na CMS UG.   

6. Sprawowanie kontroli nad prawidłowym funkcjonowaniem narzędzia do zarządzania 

dostępem do e-zasobów za pomocą serwera HAN oraz wsparcie znacznie 

powiększonej liczbie użytkowników w okresie pandemii.  

7. Aktualizacja oprogramowania i migracja bazy danych do nowej wersji HAN-a na 

środowisku testowym i produkcyjnym.  

8. Prace związane z aktualizacją oprogramowania antywirusowego na stanowiskach 

komputerowych. 

9. Opieka informatyczna nad rozwojem Bazy Wiedzy UG z wykorzystaniem oprogramo-

wania Omega PSIR oraz współpraca z firmą SAGES przy wdrożeniu nowych środowisk 

systemu Omega na potrzeby wsparcia i powiązania ich z systemem SAiM (System 

Aktualizacji i Monitoringu), w tym: 
 Pomoc w migracji systemu do nowych wersji na środowisku testowym i produkcyjnym,  

 Wdrożenie nowego narzędzia do propagacji zmian w drzewie afiliacji, 

 Aktualizacje profili autorów na stronach wydziałowych, 

 Nadawanie uprawnień pracownikom UG, 

 Nowe raporty i statystyki dotyczące pełnych tekstów. 

10. Opieka informatyczna nad rozwojem Bazy Czasopism UG, migracja do najnowszej 

wersji systemu OJS, utworzenie nowych czasopism w bazie. 

11. Podniesienie wydajności pracy Systemu Rejestracji Czasu Pracy UniRcp: aktualizacja 

systemu do nowej wersji, archiwizacja danych, nowe raporty. 

12. Wdrożenie systemu UniRcp w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji UG: import 

danych o pracownikach, przygotowanie harmonogramów pracy i nadanie uprawnień 

operatorom. 
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7. BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE 

W strukturze BUG działały w 2020 r. następujące biblioteki specjalistyczne: 

1. Biblioteka Ekonomiczna,  
2. Biblioteka Humanistyczna, 
3. Biblioteka Matematyczno-Fizyczna – Czytelnia – do lipca 2020 r. 
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 (43 szt.), służące czytelnikom przede 
wszystkim do korzystania z baz danych i czasopism elektronicznych. 

W 2020 r. w bibliotekach specjalistycznych udostępniono 99 632 wol. (↓ o 181 749 wol.) 
książek, czasopism i zbiorów specjalnych, co stanowi ok. 42 % 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 2020 r. w bibliotekach specjalistycznych wprowadzono do katalogu online 4 371 opisów 
bibliograficznych (16,35 % wszystkich wprowadzonych do katalogu online; 1 871 – 
utworzone, 2 500 – skopiowane z NUKAT) i 5 676 opisów egzemplarza (22,76% wszystkich 
wprowadzonych do katalogu online).  

W ramach, uruchomionej w październiku 2020 r., usługi „Skanowanie na życzenie” biblioteki 
specjalistyczne wykonały 5 516 skanów. 
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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  

 2020 2019 2018 

OBSŁUGA CZYTELNIKÓW    

stan bazy czytelników 45 175 

(w tym aktywnych: 

8 020) 

41 937 

(w tym aktywnych: 

12 652) 

40 483 

(w tym aktywnych: 

13 751) 

udostępniono 

(na miejscu i na zewnątrz)  

 
237 442 

 
695 945 wol.  

 
763 696 wol. 

transakcje  

w wypożyczalniach 

 

Wypożyczenia: 
65 567 wol. 

 
prolongaty: 
30 795 wol. 

zwroty: 
30 795 wol.  

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 
MIĘDZYBIBLIOTECZNE 

   

z innych bibliotek 339 wol., 186 kopii 
artykułów  

728 wol. 1047 wol. 

do innych bibliotek 278 wol., 521 kopii 
artykułów 

988 wol. 1080 wol. 

SZKOLENIA    

dla studentów I roku 5 061 3 131 osób 5 809 osoby 

dla studentów/uczniów 268 1 370 osób 1417 osoby 

dla użytkowników czasopism i baz 
danych online 

246 277 osób 493 osób 
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Tabela 2 

  

SALE 

LICZBA 

MIEJSC 

UDOSTĘPNIONO NA ZEWNĄTRZ 
(wol.) 

UDOSTĘPNIONO NA MIEJSCU4 
(wol./jednostki) 

Biblioteka Główna  

Oddział Udostępniania  

 

6 

  

507 

 

60 007       

 

75 215    

Biblioteka Główna Oddział Inf. Naukowej 1 52 0 488    

Oddział Zb. Specjalnych w BG 2 29 0 2 100     

Czytelnia Oceanograficzna Gdynia 1 24 883        2 395     

Biblioteka Ekonomiczna 9 235 20 121   19 716    

Biblioteka Historii Kultury 1 22 1 119   1 436    

Biblioteka Humanistyczna 1 36 2 542      4 184    

Biblioteka Matematyczno-Fizyczna 1 25 818    2 938    

Biblioteka Neofilologiczna  1 70 3 838    5 326    

Biblioteka Prawna 3 103 7 034    27 270    

Magazyn Składowy Brzeźno 1 2 0 12        

RAZEM 27 1 105 96 362       141 080     

 

Razem udostępniono 237 442 wol. (↓ o 458 503 wol. w stosunku do 2019 r.) 

W związku z pandemią, po okresie zamknięcia czytelni, 13 maja 2020 r. umożliwiono użytkownikom korzystanie 
ze zbiorów biblioteki w czytelniach. Konieczne było wydzielenie miejsc do pracy z zachowaniem dystansu 
społecznego, w związku z czym liczba miejsc od 13 maja do końca grudnia 2020 r. uległa zmniejszeniu 
(Biblioteka Główna – 25 miejsc, Biblioteka Ekonomiczna – 15, Biblioteka Prawna – 20, Biblioteka Humanistyczna 
– 10, Biblioteka Neofilologiczna – 19, Biblioteka Historii Kultury – 8, Czytelnia Oceanograficzna – 4). W sumie do 
dyspozycji czytelników było 101 miejsc. 

 

 

8.2 BIBLIOTEKA UG w POMORSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ 

 

Tabela 3 

Wykonane skany Publikacje umieszczone 
w PBC 

Odwiedziny 

w 2020 r. od 01/09/2009 w 2020 r. od 01/09/2009 w 2020 r. od 01/09/2009 

 

584 237 

 

3 610 609 

 

8 015 

 

59 491 

 

684 358 

 

3 793 755 

 

 

 

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

 

8.3.1 Gromadzenie 

(stan na dzień 31.12.2020 r.) 

 

Tabela 4 

Wyszczególnienie stan inwentarzowy 

Książki 1 126 005 wol. 

Czasopisma 354 208 wol. 

Zbiory Specjalne 192 198 jedn. 

Razem 1 672 411 wol./jedn. 

 

 

W 2020 r. wpłynęło do BUG: 

Tabela 5  

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

Książki 17 011 19 684 

Czasopisma 5 553 3 969 

Zbiory Specjalne  9705 0 

Razem 23 514 23 653 

 

 

 

                                                      
5 W tym: 5 jedn. rękopisów, 295 jedn. dokumentów kartograficznych, 210 jedn. materiałów audiowizualnych, 304 jedn. dokumentów życia 
społecznego oraz 39 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  3 207 4 363 krajowe: 4 033 

zagraniczne: 330 

 

319 691,79 

Egz. 
obowiązkowy 

8 483 11 258 - 539 486,64 

Dary  782 1 105 krajowe:   625 

zagraniczne: 480 

52 831,04 

Wymiana 179 232 krajowe: 215 

zagraniczne: 17 

12 058,55 

Inne 19 53 krajowe: 36 

zagraniczne: 17 

7 068,41 

E-książki    66 911,83 

Razem 12 670 17 011 -  998 048,26                                 

  

E-książki: ok. 524 000 tytułów 

 

ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH 

Tabela 7 
Wyszczególnienie Liczba tytułów Wartość (zł) 

Prenumerata drukowana polska 320 64 141,15 

Prenumerata drukowana 
zagraniczna 

111 207 830,88 

Dary 167 11 098,17 

Wymiana 69 9 698,00 

Egz. obowiązkowy 1 642 164 709,00 

Prenumerata wyd. elektronicznych 
(polskie i zagraniczne) 

- 819 346,46 

Materiałówka 12 16 720,09 

Razem 2 321 1 293 543,75 

 

Liczba prenumerowanych wydawnictw elektronicznych to 110 443 tytułów (pełnotekstowe: 
28 789, abstraktowe: 81 654).  
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ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZBIORÓW SPECJALNYCH  

Tabela 8 

Wyszczególnienie Jednostki 
ewidencyjne6 

Wartość (zł) 

Zakup 88 5 008,77 

Dary 179 1 053,00 

Egzemplarz 
obowiązkowy 

653 8 806,37 

Inne wpływy 50 61 820,00 

Razem 970 76 688,14 

  

8.3.2 Opracowanie zbiorów  

Tabela 9 

Rekordy 
bibliograficzne7 

 

Rekordy 
egzemplarza 

Rekordy  

zasobu 

Opracowanie przedmiotowe 

(tytuły) 

Rekordy KHW 

Utworzone 

 

 26 733 

6 193 – utworzone 

20 540  –  
skopiowane 

 

26 963   

 

 

134 

 

 

5 5228 

 

 

2 818 

Klasyfikacja dokumentów do „wolnego dostępu”: 10 611 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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8.3.3 Inne dane 

STAN KATALOGU ONLINE (31.12.2020 r.) 

 

Tabela 10 

Rodzaj rekordu Liczba 

bibliograficzne 810 3969 

analityczne  85 632 

khw10 1 079 341 

egzemplarza 1 075 310 

zasobu 21 757 

 

 

Katalog online wykazuje: 

 ok. 93,7 % książek (egzemplarze),  

 ok. 96,8 % czasopism (tytuły)          

ze zbiorów Biblioteki UG. 

 

                                                      
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    

163 etaty (164 osoby):   

pracownicy działalności podstawowej:   147 etatów 
w tym: 
bibliotekarze dyplomowani:       3 etaty 
bibliotekarze i pracownicy biblioteczni:    144 etaty    

pracownicy administracyjni:       5 etatów 
informatycy:       6 etatów 
introligatorzy:       5 etatów 

 
9.2 Struktura stanowisk pracowników działalności podstawowej11 

Tabela 11 

STANOWISKO LICZBA OSÓB 

starszy kustosz dypl. 3 

kustosz 37 

starszy bibliotekarz 24 

bibliotekarz  57 

młodszy bibliotekarz 18 

starszy magazynier 5 

magazynier 1 

konserwator książki 2 

pomoc biblioteczna 1 

 

9.3. Struktura wykształcenia12 

Tabela 12 

WYKSZTAŁCENIE LICZBA OSÓB 

doktorzy 4 

wyższe (magisterskie) 129 

wyższe (licencjat)  5 

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 5 

31 – 40 lat  29 

41 – 50 lat 54 

51 – 60+ lat  60 

 

9.5. Absencja  

 Ogółem dni absencji było    4 825 ( o 363 w stosunku do 2019 r.) 

 w tym: 

  urlopy wychowawcze     701 
  zwolnienia lekarskie     3 204 
 kwarantanny (COVID-19)    144 
 zasiłki opiekuńcze (COVID-19)   446 
  inne urlopy14         330  
 

9.6 Fluktuacja kadry  

nowo zatrudnieni:       6 osób 
ustanie zatrudnienia:  9 osób 
powrócili  z urlopów  wychowawczych:  1 osoba 
przebywały na urlopach wychowawczych:    2 osoby 
                                    

 

9.7 Konferencje. Dokształcanie 

Studia wyższe ukończyła 1 osoba. 
Studia podyplomowe ukończyła 1 osoba. 
 
W warsztatach, szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, konferencjach i seminariach 
branżowych wzięły udział 64 osoby. 
 

 
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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9.9 Publikacje, referaty 

9.9.1 Publikacje 

Borkowska Marta, Dąbal Angelika  
Konferencja "Zbiory specjalne polskich bibliotek naukowych w NUKAT", BUGletyn, Biblioteka 
Uniwersytetu Gdańskiego, nr 14, 2020, s. 4-6. 

Dąbal Angelika   
Stare druki & szaleństwo katalogowania, BUGletyn, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, nr 
14, 2020, s. 3-4. 

Fiebig Agnieszka 
Jesienne posiedzenie Rady Bibliotecznej, BUGletyn, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, nr 
14, 2020, s. 10. 

Kakareko Antoni  

100 lat temu niepodległa Polska powróciła nad Bałtyk!, Skałka, Parafia św. Stanisława B. M. 
w Gdańsku, nr 2 (324), 2020, s. 17-18. 

80 Rocznica Wielkiego Piątku 22 marca 1940 r. w obozie koncentracyjnym Stutthof, Skałka, 
Parafia św. Stanisława B. M. w Gdańsku, nr 3 (325), 2020, s. 17-18. 

XXIII Wieczory Refleksji Religijnej i Społecznej, Skałka, Parafia św. Stanisława B. M. w 
Gdańsku, nr 1 (323), 2020, s. 17-18. 

Na drodze kształtowania się jednolitej struktury Akcji Katolickiej: szkice z dziejów idei 
i struktur Akcji Katolickiej (4), Skałka, Parafia św. Stanisława B. M. w Gdańsku, nr 10 (332), 
2020, s. 10-11. 

Od "Rerum Novarum" do "Il Fermo Proposito" - okres kształtowania się Apostolatu katolików 
świeckich w łonie Kościoła Powszechnego na przełomie XIX i XX wieków: szkice z dziejów idei 
i struktur Akcji Katolickiej (3), Skałka, Parafia św. Stanisława B. M. w Gdańsku, nr 9 (331), 
2020, s. 16-18. 

Od świętego Franciszka do Dzieła Kongresów: szkice z dziejów idei i struktur Akcji Katolickiej 
(2), Skałka, Parafia św. Stanisława B. M. w Gdańsku, nr 7-8 (329-330), 2020, s. 16-17. 

Powstawanie Akcji Katolickiej w Polsce po okresie zaborów: szkice z dziejów idei i struktur 
Akcji Katolickiej (6), Skałka, Parafia św. Stanisława B. M. w Gdańsku, nr 12 (334), 2020, s. 16-
18. 

Strukturalne Reformy Akcji Katolickiej papieża Piusa XI: szkice z dziejów idei i struktur Akcji 
Katolickiej (5), Skałka, Parafia św. Stanisława B. M. w Gdańsku, nr 11 (333), 2020, s. 17-18. 

Święty Stanisław Biskup Męczennik - święty ciągle aktualny, Skałka, Parafia św. Stanisława B. 
M. w Gdańsku, nr 5 (327), 2020, s. 14-16. 

"Trzeci Statut" Wielkiego Księstwa Litewskiego, Gazeta Uniwersytecka Społeczności 
Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2 (163), 2020, s. 22-24. 

Wielkie zadanie Laikatu Katolickiego: szkice z dziejów idei i struktur Akcji Katolickiej (1), 
Skałka, Parafia św. Stanisława B. M. w Gdańsku, nr 2 (324), 2020, s. 15-16. 

Więcej niż herbarz, Gazeta Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu 
Gdańskiego, nr 5 (161), 2020, s. 26-27. 
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Wojciech Wincenty Wielądko - epigon i kontynuator dzieła o. Kaspra Niesieckiego, Gazeta 
Uniwersytecka Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1 (162), 2020, s. 35-
37. 

Wśród epigonów "Korony polskiej" - Ewaryst Andrzej Kuropatnicki, Gazeta Uniwersytecka 
Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1 (162), 2020, s. 32-34. 

Z Św. Markiem w okresie pandemii: Konkurs Biblijny AD 2019/20 w Rejonie Gdańsk 2, Skałka, 
Parafia św. Stanisława B. M. w Gdańsku, nr 12 (334), 2020, s. 7-8. 

Kranich-Lamczyk Agnieszka, Tuchacz-Kurdziel Alicja 

Pomorska Konferencja Open Science - "Otwarte dane dla nauki i społeczeństwa", BUGletyn, 
Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, nr 14, 2020, s. 8-9. 

Łempicka Izabela, Michalik Anna,  

Relacje z Gdańskich Targów Książki 2019, BUGletyn, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, nr 
14, 2020, s. 17-18. 

Rucińska-Mikusek Ewa 

Fondazione Querini Stampalia, BUGletyn, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, nr 14, 2020, 
s. 15-16. 

Skarżyńska Lidia 

Efektywna komunikacja w biznesie: problemy, wyzwania, strategie, BUGletyn, Biblioteka 
Uniwersytetu Gdańskiego, nr 14, 2020, s. 2-3. 

Szczucka Marzena, Wasilewska Agnieszka 

IV Seminarium z cyklu Otwieranie Nauki - Praktyka i Perspektywy: "Wyzwania 2.0 dla 
bibliotek akademickich", BUGletyn, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, nr 14, 2020, s. 6-7. 

Tabisz Roman 

Biblioteczny lockdown i jak z niego BUG wychodzi(ł), BUGletyn, Biblioteka Uniwersytetu 
Gdańskiego, nr 14, 2020, s. 11-14. 
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10. SPRAWY ADMINISTRACYJNE 

 

10.1 Powierzchnia 

Powierzchnia użytkowa BUG na dzień 31.12.2020 r. wynosiła:  

Biblioteka Główna UG:        9 366 m2 

biblioteki specjalistyczne, magazyn składowy (8 obiektów):   6 242,46 m2  

 

RAZEM:                                  15 608,46 m2  
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11. PLANY 

 

1. Rozwój Bazy Wiedzy UG w systemie OMEGA-PSIR przy współpracy z firmą SAGES.  

2. Dalsze prace związane z Repozytorium UG. 

3. Kontynuacja działań dotyczących platformy Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe 
UG. 

4. Udostępnienie użytkownikom urządzenia do samodzielnego wypożyczania i zwra-
cania książek (Hybrid selfCheck TM 1000). 

5. Rozbudowa książkomatu o kolejne segmenty. 

6. Zakup wrzutni bibliotecznej do samodzielnego zwrotu książek. 

7. Zakup dla użytkowników samoobsługowych skanerów.  

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

9. Planowa i systematyczna selekcja zasobów. 

10. Poszerzenie oferty szkoleń z zakresu baz elektronicznych. 

11. Kontynuacja tworzenia kolekcji w Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. 

 


