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1. GŁÓWNE DOKONANIA 

W związku z wciąż trwającą pandemią COVID-19 stacjonarna obsługa czytelników 
Biblioteki UG, do maja 2021 r., ograniczała się do udostępniania zbiorów w wyznaczonych 
czytelniach w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych oraz wypożyczania książek 
do domu. W związku z letnią sesją egzaminacyjną, 24.05.2021 r., udostępniono 
użytkownikom, przy zachowaniu reżimu sanitarnego i dystansu między stanowiskami do 
pracy dla czytelników, przestrzenie z wolnym dostępem do zbiorów w Bibliotece Głównej. 
Dwa tygodnie później, 7.06.2021 r. wolny dostęp do zbiorów przywróciły także biblioteki 
specjalistyczne. 

 

1.1 Najważniejsze wydarzenia i trendy  

Wśród najważniejszych osiągnięć Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego w 2021 r. należy 
wymienić: 

  rozwijanie narzędzi i zasobów Biblioteki, w szczególności: 
o Bazy Wiedzy UG w systemie OMEGA-PSIR,  
o Platformy Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe w systemie OJS (Open Journal 

System), 
o Repozytorium UG przeznaczonego do deponowania pełnych tekstów 

publikowanych i niepublikowanych materiałów naukowych i dydaktycznych,  
o Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, 

 wspieranie społeczności akademickiej UG w zakresie przygotowań do ewaluacji 
dorobku naukowego oraz składanych wniosków grantowych, w szczególności 
konsultowanie Planów Zarządzania Danymi (Data Management Plan),  

 udział BUG w projekcie „Wspieranie procesów konsolidacyjnych uczelni” 
realizowanym wspólnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską 
oraz Uniwersytet Gdański w ramach Związku Uczelni Fahrenheita, 

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

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

 udostępnienie, w Bibliotece Głównej, użytkownikom urządzenia do samodzielnego 
wypożyczania i zwracania książek, 

 udostępnienie czytelnikom, w Bibliotece Głównej i w bibliotekach specjalistycznych, 

stanowisk do samodzielnego skanowania,  

 wspomaganie dydaktyki, zwłaszcza prowadzonej w trybie zdalnym, m.in. poprzez 

świadczenie usługi „skanowania na życzenia”, 

 kontynuowanie udostępniania e-książek na platformie Legimi. 
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1.2 Budżet   

Realizacja statutowych zadań Biblioteki możliwa była dzięki kwocie przyznanej w ramach 
ogólnego budżetu Uczelni w wysokości 1 900 000 zł oraz kwocie 209 700 zł przeznaczonej 
przez wydziały UG na wydatki związane z prenumeratą czasopism zagranicznych 
drukowanych. Środki wypracowane przez Bibliotekę to kwota 102 562,42 zł. Natomiast 
łączna wartość nabytków, które pochodziły ze źródeł nieodpłatnych: darów, egzemplarza 
obowiązkowego i wymiany, wyniosła 853 512,22 zł, w tym: dary – 78 667,70 zł, egzemplarz 
obowiązkowy – 757 662,57 zł, wymiana – 17 181,95 zł. Fundusz płac w 2021 roku wynosił ok. 
9 756 900 zł. 

1.3 Współpraca 

1.3.1 Rada Biblioteczna 

W 2021 r. odbyło się jedno spotkanie Rady Bibliotecznej, podczas którego dokonano 
wyboru przewodniczącego Rady Bibliotecznej. W kadencji 2020-2024 przewodniczącą Rady 
Bibliotecznej została dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG. W kolejnej części 
spotkania dyr. Grażyna Jaśkowiak przedstawiła sprawozdanie z działalności Biblioteki UG w 
2020 r. Członkowie Rady Bibliotecznej przyjęli je bez zastrzeżeń. Zaakceptowane zostały 
także limity wydatków na zakup książek zagranicznych. 
 
1.3.2 Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU) 
 

W 2021 r. Biblioteka UG wzięła udział w projekcie „Wspieranie procesów 
konsolidacyjnych uczelni” realizowanym wspólnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny, 
Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański w ramach FarU. Od maja do końca 2021 r. 
dwoje przedstawicieli BUG brało udział w pracach zespołu realizującego zadanie „Prace 
eksperckie w zakresie uwspólniania zasobów bibliotecznych, repozytoriów, baz danych 
bibliograficznych, repozytoriów cyfrowych danych badawczych”.  

W podzespołach, mających przygotować przegląd zasad i wskaźników dotyczących różnych 
obszarów działalności, ze strony BUG wzięło udział 15 osób. Analizowanymi obszarami były 
m.in. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów tradycyjnych i elektronicznych oraz 
zbiorów specjalnych, rejestracja i raportowanie dorobku naukowego, repozytoria oraz 
możliwość wspólnych zakupów i udziału w konsorcjach. Efekty prac zespołów zostały 
przedstawione władzom rektorskim trzech uczelni podczas spotkania 5 listopada 2021 r. 
Rezultatem spotkania była wstępna decyzja o zakupie baz elektronicznych oraz systemu 
bibliotecznego dla trzech uczelni. Do wspólnego zakupu subskrypcji na 2022 r. wytypowane 
zostały następujące bazy: Taylor&Francis, Cambridge University Press oraz IBUK Libra. 
Rozpoczęto także prace zmierzające do zakupu nowoczesnego systemu bibliotecznego. 
 
1.3.3 Projekt ReSEArch-EU 
 

Projekt ReSEArch-EU jest inicjatywą sześciu europejskich i nadmorskich uczelni 
tworzących sojusz SEA EU (European University of the Seas – SEA-EU). Należą do niego 
następujące uczelnie: Uniwersytet w Kadyksie (Hiszpania), Uniwersytet Zachodniej Bretanii 
w Breście (Francja), Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy), Uniwersytet w 
Splicie (Chorwacja) i Uniwersytet Maltański w Valletcie (Malta). Projekt ten ma na celu 
wymianę pomiędzy tymi uniwersytetami w zakresie prowadzonej działalności oraz 
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użytkowanej infrastruktury badawczej. Silny nacisk położony jest na zagadnienia związane z 
otwartą nauką, a w szczególności dążenie do ustanowienia wspólnej polityki otwartej nauki 
oraz otwartych danych badawczych. Od 1 października 2021 r. w prace prowadzone w tym 
zakresie zaangażowany został przedstawiciel BUG. 
 

1.3.4 Współpraca z Wydawnictwem Uniwersytetu Gdańskiego 

Biblioteka UG kontynuowała  współpracę z Wydawnictwem UG w zakresie 
wzbogacania zasobów  repozytorium, do którego w 2021 r. przekazano 10 książek. Ponadto 
przygotowane wspólnie z Wydawnictwem UG wzory umów Creative Commons kolejny już 
rok są wykorzystywane przez autorów do publikowania artykułów w czasopismach 
znajdujących się na platformie Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe. W 2021 r. 
wprowadzono 930 plików PDF z pełnymi tekstami artykułów. Wraz z Wydawnictwem UG 
Biblioteka była także organizatorem 2 spotkań promujących książki: Luizy Kiczkowskiej 
"Seppuku jako przykład procesu normatywizacji zwyczaju w prawie japońskim" oraz Iwony 
Janickiej "Sina śmierć z Azji".  

1.3.5 Współpraca z Biurem Nauki UG 

Współpraca z Biurem Nauki UG koncentrowała się na kwestiach dotyczących 
przygotowania dorobku publikacyjnego do ewaluacji działalności naukowej oraz promowania 
publikowania w formule „Open Access”. 

W ramach przedmiotu „Źródła informacji i zarządzanie informacją” znajdującego się w 
programie I roku kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz 
Szkole Doktorskiej Nauk Przyrodniczych i Ścisłych zajęcia prowadzili pracownicy Biura Nauki 
(4 jednostki dydaktyczne w każdej ze Szkół) oraz BUG (6 jednostek dydaktycznych w każdej 
ze Szkół). W roku akademickim 2021/2022 zajęcia te odbywają się stacjonarnie w BUG. 

1.3.6 Współpraca z Centrum Transferu Technologii UG 

W 2021 r. Baza Wiedzy stała się także źródłem, systematycznie uzupełnianej 
informacji, o patentach, które dodawane są przez Centrum Transferu Technologii UG. W 
2021 r. wprowadzono informacje o 51 patentach, co wraz z wcześniej wprowadzonymi 
rekordami  dało na dzień 31 grudnia 2021 r. łączną liczbę 95 rekordów patentów w Bazie 
Wiedzy UG.  

1.3.7 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.  

1.3.8 Katalog centralny bibliotek akademickich i naukowych NUKAT  

Rok 2021 był kolejnym już okresem współtworzenia przez BUG od czerwca 2002 r.  
katalogu centralnego NUKAT. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu prowadzonych prac 
przedstawione zostały w punkcie 2.3.2. Opracowanie zbiorów.   
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2. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI 

2.1 Czytelnicy, wypożyczenia  

Aktywnych użytkowników w 2021 r. było 6 1801 ( o 1 840 osób w stosunku do 2020 r.). 
Liczba zarejestrowanych użytkowników Biblioteki UG wyniosła 42 446 osób ( o 2 729 osób 
w stosunku do 2020 r.).  

We wszystkich placówkach BUG udostępniono 190 501 wol. (↓ o 46 650 wol. w stosunku do 
2020 r.). Najczęściej odwiedzaną placówką była Biblioteka Główna. Zrealizowano tu 
najwięcej wypożyczeń, zarówno na miejscu jak i na zewnątrz. Szczegółowe dane 
prezentowane są w tabeli 2. 

W trudnym okresie pandemii realizację pracy dydaktycznej i naukowej wspierał dostęp do 
źródeł elektronicznych. W 2021 r. z zasobów elektronicznych skorzystało 6 816 
użytkowników (↑ o 443 w stosunku do 2020 r.). Liczba zrealizowanych sesji w 2021 r. 
wyniosła 496 133 (↑ o 120 094 w stosunku do 2020 r.).  

Wzrost zainteresowania dostępem online do treści naukowych odnotowany został również 
na  platformie Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe, na której udostępniane są czasopisma 
wydawane przez Uniwersytet Gdański. W 2021 r. zanotowano 216 384 (↑ o 80 620) 
wyświetleń abstraktów oraz 210 881 (↑ o 99 349) pobrania plików PDF artykułów. 

Dużą popularnością cieszyła się także Pomorska Biblioteka Cyfrowa, która w 2021 r. 
zanotowała 653 875 wejść na publikacje Uniwersytetu Gdańskiego ( o 30 483 w stosunku 
do 2020 r.). 

W 2021 r. kontynuowano 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. Łącznie we wszystkich placówkach wykonano 101 414 skanów. 

Wypożyczalnia międzybiblioteczna sprowadziła 264 wol. książek oraz 334 kopie artykułów 
i wysłała do innych bibliotek 341 wol. książek oraz 393 kopii artykułów. Współpracowano z 
182 bibliotekami (w tym z 24 zagranicznymi). 

 

2.2 Działalność informacyjna 

2.2.1 Usługi informacyjne  

We wszystkich placówkach BUG: 

 udzielono 34 041 informacji ( o 53 215 w stosunku do 2020 r.), w tym: 

o  16 105 informacji katalogowych, 

o 687  informacji bibliograficznych, 

o 17 249 informacji rzeczowych, 

                                                      
1 Tzn. użytkowników, którzy w roku sprawozdawczym wypożyczyli przynajmniej 1 wol. ze zbiorów BUG. 
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o zrealizowano 20 kwerend.  

Stale aktualizowano stronę domową BUG (także w wersji angielskiej), dodając nowe zakładki, 
aktualne instrukcje i inne treści ważne dla użytkowników. W grudniu 2021 r. została 
udostępniona nowa witryna BUG w języku polskim w szablonie dostosowanym do nowej 
strony Uniwersytetu Gdańskiego. 

Aktywnie prowadzono profil BUG na Facebooku, w 2021 r. wprowadzono 115 postów 
promujących przede wszystkim czytelnictwo oraz BUG i UG. 

W 2021 r. odnotowano: 

 276 181 wejść na stronę http://www.bg.ug.edu.pl/, 

 195 357 wejść na stronę katalogu online BUG, 

 251 551 wejść do Bazy wiedzy UG 

 136 064 wejść na stronę Czasopisma UG  
 

We wszystkich agendach BUG czytelnicy mogą korzystać z 83 komputerów z dostępem do 
internetu (38 – w BG, 45 – w bibliotekach specjalistycznych).  

2.2.2 Szkolenia 

Kontynuowano szkolenie biblioteczne online. W 2021 r. test kontrolny zdało 6 737 (do końca 
2020 r. - 5 061) studentów. Warto podkreślić, że szkolenie to w 2020 r. zostało wpisane do 
Regulaminu studiów UG jako obowiązkowe. 

W Bibliotece Głównej i Bibliotece Ekonomicznej kontynuowano szkolenia z przysposobienia 
informacyjno-bibliograficznego przeprowadzane stacjonarnie w bibliotekach dla studentów 
pierwszego oraz kolejnych lat studiów oraz uczniów klas pierwszych ULO. Łącznie w  2021 r. 
przeszkolono 296 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”. Przedmiot 
zaliczyło 911 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 336 osób, z czego 191 to doktoranci i studenci szkół  
doktorskich UG. Ponadto szkolenia z zakresu użytkowania e –zasobów prowadzone były 
także w Bibliotece Ekonomicznej. W zajęciach tych wzięły udział 173 osoby.  

Oddział Bibliografii i Bibliometrii w 2021 roku przeprowadził szkolenia i prezentacje dla 
nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów UG. Stacjonarnie oraz w sposób zdalny 
omawiano tematy związane z ewaluacją, składaniem oświadczenia upoważniającego 
Uniwersytet Gdański do wykazania dorobku naukowego, który powstał w związku z 
zatrudnieniem na UG na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021 
tzw. „Oświadczenia 3”. Przeprowadzono także  zajęcia (dwie jednostki dydaktyczne) w 
ramach przedmiotu „Źródła informacji i zarządzanie informacją”  dla Szkół Doktorskich UG. 

Dodatkowo przeprowadzano liczne indywidualne szkolenia i konsultacje z wyszukiwania 
cytowań, obsługi platformy czasopism, wykorzystania Bazy Wiedzy UG, działań w systemie 
PBN, łączenia kont ORCID z PBN, używania narzędzi EndNote, analizy raportów ICI, obsługi 
SEDN, najkorzystniejszych strategii publikacyjnych. 

http://www.bg.ug.edu.pl/
http://katalog.bg.ug.gda.pl/
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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 2021 r. testowano następujące bazy: Allgemeines 
Künstlerlexikon Online, ATLA Religion Database EBSCO, Access Engineering, Central and 
Eastern European Online Library (CEEOL), Digital Theatre + (DT+) EBSCO, Human Relations 
Area Files (eHRAF), Eurasian and Slavic Studies Ebooks MIPP International, Gale Reference 
Complete, SPIE, University Press Scholarship Online, Oxford Bibliographies, Oxford Research 
Encyclopedias, Oxford Handbooks Online, Oxford Clinical Psychology, Very Short 
Introductions. 

2.2.3 Wystawy, prezentacje, inne wydarzenia w BUG 

W 2021 r. Biblioteka Główna gościła wystawę rysunków oraz plakatów filmowych i 
teatralnych Andrzeja Wajdy. Organizatorem ekspozycji „Wajda. Człowiek z Gdańska” był 
Uniwersytet Gdański wraz z Muzeum Manggha w Krakowie. 

9.12.2021 r. Biblioteka Główna była organizatorem spotkania autorskiego z Dominikiem 
Zielińskim, autorem książki „Arkadius. Moda, która stała się sztuką”. 

Spotkanie Rady Zarządczej sojuszu SEA-EU 

2. grudnia 2021 r. Biblioteka Główna była miejscem spotkania Rady Zarządczej sześciu 
europejskich i nadmorskich uczelni zrzeszonych w Europejskim Uniwersytecie Nadmorskim 
(European University of the Seas – SEA-EU). Podczas spotkania podsumowano 
dotychczasowe osiągnięcia SEA-EU oraz wyznaczono priorytety sojuszu i strategie działania 
na następne lata. 

Utworzenie Centrum Filmowego im. Andrzeja Wajdy 

4 października 2021 r. zostało otwarte Uniwersyteckie Centrum Filmowe i dzięki 
poparciu prof. Krystyny Zachwatowicz-Wajdy nowej jednostce nadane zostało imię wybitnego 
polskiego reżysera Andrzeja Wajdy, Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego. Od tej 
pory aula Biblioteki Głównej stała się także salą kinową w której regularnie odbywają się 
pokazy filmów, spotkania z twórcami oraz warsztaty filmowe dla dorosłych i dzieci. 

 

2.3 Zbiory 

2.3.1 Gromadzenie i uzupełnianie  

2.3.1.1 Druki zwarte 

Do Biblioteki wpłynęło 18 164 wol. druków zwartych, w tym 3 862 wol. pochodziło z zakupu 
i stanowiło ok. 21,3 % ogólnego wpływu książek.  

Pozostałe wpływy to: egzemplarz obowiązkowy (12 231 wol., 67,3 % wpływu), dary (1 118 
wol., 6,2 % wpływu) oraz książki pochodzące z wymiany i innych źródeł (953 wol., 5,3 %). Do 
księgozbioru wprowadzono 14 477 nowych tytułów. Zakup wydawnictw zagranicznych 
wyniósł 303 wol. i stanowił 1,7 % ogólnego wpływu druków zwartych. Książki pochodzące 
z egzemplarza obowiązkowego i darów poddano ocenie pod kątem zgodności z profilem 
gromadzenia. 
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W r. 2021 średnia cena nowej książki włączonej do zbiorów wynosiła: 

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

 341 zł - dla książek zagranicznych,      

 49 zł - dla książek z egzemplarza obowiązkowego.  
 

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w roku 2021 prowadziła wymianę publikacji z 110 
kontrahentami (78 krajowych, 32 zagranicznych). Dokumenty uzyskane tą drogą to 179 wol. 
druków zwartych i 72 tytuły druków ciągłych. 

Wpływ druków zwartych ze wszystkich źródeł w 2021 r. był o ok. 6,8 % większy niż w 2020 r. 
(↑ o 1 153 wol.). 

W 2021 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę książek polskich do BUG i 
jednostek organizacyjnych UG. W latach 2021-2022 dostarczać je będzie firma OSDW 
AZYMUT sp. z o.o.  

Biblioteka UG w 2021 r. umożliwiała dostęp do ok. 538 423 e-książek. Książki dostępne były 
ze strony http://bg.ug.edu.pl 

2.3.1.2 Druki ciągłe 

BUG udostępnia 20 446 tytułów czasopism w wersji drukowanej. W r. 2021 Biblioteka na 
bieżąco gromadziła 2 005 tytułów czasopism drukowanych2. 

W 2021 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na dostawę do BUG i jednostek 
organizacyjnych UG czasopism zagranicznych. W 2022 r. dostarczać będzie je Centrala 
Handlu Zagranicznego ARS POLONA S.A. Przeprowadzono także postępowanie przetargowe 
na dostawę, w latach 2022-2024, czasopism krajowych. W tym procesie została wyłoniona 
firma GARMOND PRESS Sp. z o.o. 

Czytelnicy mieli dostęp do 44 803 e-czasopism pełnotekstowych i 98 193 z abstraktami 
artykułów.   

W 2021 r. 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. 

Ponadto zapewniony został dostęp do następujących zasobów, których zakup 
dofinansowywany jest w ramach konsorcjów krajowych (do 50% wartości zakupu): 

 American Chemical Society (ACS)  

 American Institute of Physics (AIP)  

 American Physical Society (APS)   

 Cambridge University Press (CUP)  

 EBSCO - pakiet specjalistyczny (Academic Research Source, Legal Source, Political 
Science Complete, SocINDEX with Full Text, Research Starters – Sociology, MLA 
International Bibliography, Literary Reference Center Plus, Hospitality & Tourism 
Complete, Historical Abstracts with Full Text, PsycARTICLES, PsycINFO, Central & 
Eastern Europe Academic Source)  

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

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

 EMIS  

 IOP Science  

 JSTOR - Arts & Sciences, Arts & Sciences II, Arts & Sciences III, Arts & Sciences IV,Arts 
& Sciences V, Arts & Sciences VII, Arts & Sciences XI,  Biological Sciences  

 OECD iLibrary   

 Reaxys + moduł Reaxys Medicinal Chemistry (RMC)  

 Royal Society of Chemistry (RSC)  

 Taylor & Francis – kolekcja Social Sciences & Humanities (SSH) 
 

Dodatkowo BUG udostępniała bazy, których zakup finansowany był w całości ze środków 
UG: 

 Encyclopaedia Britannica    

 Gale 

 HeinOnline  

 IBUK Libra   

 ISSN Portal   

 Legalis - kupuje WPiA  

 Legimi   

 LEX - kupuje Centrum Informatyczne   

 Oxford Dictionaries   

 SAGE Primier, SAGE Research Methods   

 Statista   
Łączna wartość baz, zawierających wydawnictwa ciągłe, zakupionych przez BUG w 2021 r. 
wynosiła 656 465,23 zł. Kwota ta jest mniejsza niż w 2020 r. w związku z przedłużającą się 
procedurą podpisania umów na dostęp do baz: Royal Society of Chemistry (RSC) oraz baz 
specjalistycznych EBSCO, za którą odpowiada koordynator konsorcjum – Poznańskie 
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). 

W roku 2021 ze zdalnego dostępu do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki 

UG, poprzez system HAN, skorzystało 6 816 użytkowników (↑ o 443), w tym ok. 5 916 

studentów, 216 doktorantów, 684 pracowników naukowych i innych. Liczba nawiązanych 

przez nich sesji wyniosła 496 133 (↑ o 120 094). 

2.3.1.3 Zbiory specjalne 

Zgromadzono 1 622 jednostek ewidencyjnych3 (↑ o 652 w stosunku do 2020 r.). Głównym 
źródłem wpływu zbiorów specjalnych były egzemplarz obowiązkowy – 706 jedn. ( 41% 
wpływu zbiorów specjalnych) oraz dary - 762 jedn. (ok.  49%). Pozostałe wpływy to – zakup – 
154 jedn. (10 %) 

 

2.3.2 Opracowanie zbiorów  

(zob. tab. 9 – 10) 

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



 12 

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 2021 r. kontynuowano tworzenie rekordów analitycznych (657 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 z Biblioteki Głównej i bibliotek specjalistycznych. Łącznie w ramach 
retrokonwersji utworzono 1 465 rekordów, co stanowiło ok. 29,55 % 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. 72 %). 

2.3.2.3 Zbiory specjalne 

W 2021 r. dopisano do inwentarza 1 189 jedn. zbiorów specjalnych. Do katalogu online 
wprowadzono (utworzono bądź skopiowano) 3 040 rekordów (w tym 1 734 dla dokumentów 
kartograficznych oraz 1 306 rekordów dla pozostałych zbiorów specjalnych (dok. audio-
wizualne, elektroniczne, stare druki, normy, DŻS-y, rękopisy).  

2.3.3 Gospodarka zasobami bibliotecznymi 

Kontynuowano selekcję księgozbioru: odpisano ze stanu majątkowego Biblioteki 7 962 wol. 
druków zwartych i 2 520 wol. druków ciągłych. 

Przygotowano ofertę dubletów w ramach wymiany międzybibliotecznej, oferując innym 
bibliotekom 7 000 wol. druków zwartych i 2 126 wol. druków ciągłych.  

Druki pochodzące z egzemplarza obowiązkowego, a pozostające poza profilem gromadzenia 
Biblioteki: 8 236 wol. druków zwartych i 7 233 wol. czasopism, przekazano innym 
bibliotekom naukowym. 

W Pracowni Konserwacji poddano konserwacji 214 obiektów zabytkowych. Monitorowano i 
analizowano warunki klimatyczne w magazynach w celu prawidłowego przechowywania 
zbiorów. 

Introligatornia oprawiła 2 744 wol. czasopism i gazet oraz 2 957 wol. książek ze zbiorów BUG 
(razem 5 701 wol.). 
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3. BIBLIOTEKA GŁÓWNA – UDOSTĘPNIANIE 
ZBIORÓW 

W Bibliotece Głównej w „wolnym dostępie” znajdowało się: 

- ok.  594 tys. woluminów książek, 

- ok. 192 tys. woluminów czasopism, 

- 90 czytników ebooków, 

- 1 889 audiobooków. 

Użytkownicy mieli do dyspozycji jeden punkt wypożyczeń i 6 czytelni, w których znajdowało 
się ponad 500 miejsc pracy dla czytelników i 24 stanowiska komputerowe. Najczęściej jednak 
czytelnicy korzystają z własnych komputerów przenośnych, wykorzystując sieć Eduroam do 
połączenia z internetem.  
 
Po okresie zamknięcia, w związku z pandemią, 24 maja 2021 r. nastąpiło otwarcie czytelń z 
wolnym dostępem do zbiorów. Księgozbiór udostępniano przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego i dystansu między stanowiskami do pracy dla czytelników. Do dyspozycji 
użytkowników oddano ponad 100 miejsc i 24 stanowiska komputerowe.  
 
W 2021 r. został rozbudowany książkomat, z którego użytkownicy mogą odbierać 
wypożyczone książki także poza godzinami otwarcia Biblioteki. Zakupiono i zamontowano 
dodatkowych 30 skrytek. W 2021 r. zrealizowano w ten sposób 2 137 zamówień i wypo-
życzono 4 274 książki.  
 
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”. Usługa ta kontynuowana była także w kolejnym 
roku akademickim. W roku 2021 wykonano 86 780 skanów. 
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4. BIBLIOGRAFIA I BIBLIOMETRIA 

4.1 Współpraca z Polską Bibliografią Naukową  

Od 2015 r. dane z bazy bibliograficznej UG przesyłane były do Modułu Sprawozdawczego 
Polskiej Bibliografii Naukowej, będącej częścią systemu informacji o nauce POL-on.  
W 2020 r. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego 
udostępnił nową wersję systemu PBN 2.0 do którego dane o publikacjach przesyłane są za 
pośrednictwem protokołu API. API PBN został udostępniony dla Uniwersytetu Gdańskiego 
we wrześniu 2021 r. i w tym samym miesiącu  wykonany został pierwszy eksport danych 
publikacji łącznie z „Oświadczeniem 3” pracowników naukowych UG. 

Systematycznie do końca roku 2021 dorobek pracowników Uniwersytetu Gdańskiego był 
przesyłany do Profilu Instytucji w PBN 2.0. Na bieżąco aktualizowane były „Oświadczenia 3”.  

W Profilu Instytucji PBN 2.0 znajduje się 14 701 publikacji z „Oświadczeniami 3” dla 
Uniwersytetu Gdańskiego. 

W 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło do celów parametryzacji jednostek 
aplikację SEDN – System Ewaluacji Dorobku Naukowego. Aplikacja pobiera dane z POL-on i 
Profilu Instytucji PBN. Przetwarzając dane z systemów generuje zestawienia osiągnięć 
naukowych i artystycznych do oceny parametrycznej jednostek z podziałem na dyscypliny 
naukowe. Prace w aplikacji SEDN polegały na porównywaniu zawartych w niej danych z Bazą 
Wiedzy UG. Wszelkie nieścisłości i nieprawidłowości korygowane były w module 
Repozytorium PBN 2.0.  

4. 2 Baza Wiedzy UG 

Stan Bazy Wiedzy UG  na 31 grudnia 2021 r. to 88 003 rekordy (↑ o 18 164) wprowadzone 
przez redaktorów Bazy Wiedzy UG. W 2021 r. wprowadzono 11 061 rekordów monografii, 
artykułów w czasopismach i rozdziałów w monografiach oraz materiałów niepublikowanych. 
Ponadto do Bazy Wiedzy wprowadzano także m.in rekordy patentów, aktywności i osiągnięć 
zawodowych.  
Dodatkowo w Bazie Wiedzy utworzonych zostało 425 profili pracowników, doktorantów 
i studentów UG, a ich łączna liczba na koniec 2021 r. wyniosła 6 222. 
W 2021 r. prowadzone były dalsze prace rozwojowe systemu. Została podpisana kolejna, 
roczna umowa na usługi wsparcia technicznego oraz rozwoju dla Bazy Wiedzy UG 
funkcjonującej z wykorzystaniem oprogramowania OMEGA-PSIR z firmą SAGES.  
 
4.3 Repozytorium Uniwersytetu Gdańskiego 

W 2021 r. do Repozytorium UG dołączonych zostało 1 290 plików zawierających pełne teksty 
publikacji pracowników UG, z czego 832 publikacje wskazane zostały przez autorów jako te, 
które można udostępnić w wariancie publicznym (otwarty dostęp). 

4.4 Dane badawcze 

W 2021 roku Biblioteka UG kontynuowała konsultowanie Planów Zarządzania Danymi (Data 
Management Plan). W całości sprawdzone zostały 82 DMP.  
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4.5 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 2021 r. udostępnionych było 39 czasopism (o jeden tytuł więcej niż w 
roku 2020). W 2021 r wprowadzono na platformę 930 plików - są to publikacje z czasopism z 
lat 2019-2021 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 2021 r. zanotowano 216 384 
(↑ o 80 620) wyświetleń abstraktów oraz 210 881 (↑ o 99 349) pobrania plików PDF 
artykułów. 

4.6 ICI Evaluation System 

W 2020 r. zawarta została umowa pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a firmą Index 
Copernicus International (ICI). W związku z nią, w 2021 r., z Bazy Wiedzy UG dwukrotnie 
zostały wygenerowane dane o dorobku publikacyjnym za lata 2017-2020 oraz za lata 2017-
2021. Dane dotyczące patentów zostały, przed przekazaniem do ICI, skonsultowane z 
Centrum Transferu Technologii UG. Na podstawie przekazanych danych zostały 
przygotowane raporty z prognozowaną oceną parametryczną dla dziedzin reprezentowanych 
na UG oraz indywidualne raporty dla każdego pracownika.  

4.7 Centralna Baza Słowników UAT (User Acceptance Tests) 

W 2021 r. Politechnika Warszawska dla zainteresowanych użytkowników systemu OMEGA-
PSIR udostępniła Centralną Bazę Słowników UAT. Prace w Bazie mają służyć poprawie jakości 
danych poprzez wprowadzenie ujednoliconego zapisu i opracowaniu reguł dla czasopism 
spoza Wykazu ministerialnego. Po wprowadzeniu i zweryfikowaniu rekordu czasopisma  w 
Centralnej Bazie Słowników rekordy importowane są do baz lokalnych. Do systemu 
pracownicy Oddziału wprowadzili 46 nowych rekordów czasopism i zweryfikowali 28. 

4. 8 Związek Uczelni im. Fahrenheita 

W styczniu 2021 r. Oddział Bibliografii i Bibliometrii został zaproszony przez Dyrektora FarU 
prof. Adrianę Zaleską-Medynską do zespołu przygotowującego raport otwarcia „Ocena 
potencjału konsolidacyjnego trzech uczelni”. W pierwszych tygodniach 2021 r. Oddział 
przygotował dane za lata 2019-2020. Pierwsza część raportów to Wykazy dorobku z Bazy 
Wiedzy UG dla poszczególnych dyscyplin. Drugą część stanowiły dane pochodzące z baz 
Scopus i Web of Science, również z podziałem na dyscypliny, wygenerowane z użyciem 
narzędzi SciVal oraz InCites.  
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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 2021 r. w grupie bibliotek tworzących zasób Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej BUG była 
w dalszym ciągu na 1. miejscu pod względem liczby opublikowanych dokumentów.  

W 2021 r. Oddział wykonał 617 358 skanów i dodał do PBC 8 111 publikacji co pozwoliło PBC 
na utrzymanie 9. pozycji wśród 150 bibliotek zrzeszonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych. 

Na koniec 2021 r. publikacje wprowadzone przez BUG stanowiły 69% zasobu Pomorskiej 
Biblioteki Cyfrowej.  
W 2021 r. portal PBC odwiedziło 1 851 903 osoby, a kolekcję przygotowaną przez BUG 
czytało 653 875 osób.  
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, w 2021 roku 
Oddział Digitalizacji Zbiorów kontynuował digitalizację księgozbioru dydaktycznego dla 
pracowników naukowych UG realizując 119 zleceń (10 815 skanów). 
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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, 

takich jak: 

1. Modernizacja sprzętu komputerowego: zakup 7 skanerów i 7 zestawów kompute- 

rowych dla czytelników korzystających z usługi: „Skanowanie na życzenie, 17 

zestawów komputerowych z funduszu BON oraz nowego zestawu komputerowego z 

2 monitorami do kontroli dostępu i CCTV. 

2. Wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze informatyzacji BUG: 

a. Uruchomienie zamawiania książek za pomocą katalogu online „Chamo” z odbio-

rem w książkomacie,  

b. Kontynuacja wdrożenia usługi "Skanowanie na życzenie" w zakresie instalacji i 

konfiguracji nowych stanowisk do samodzielnego skanowania dla czytelników 

w Bibliotece Głównej i w wybranych bibliotekach specjalistycznych.  

3. Prace serwisowe na serwerach BUG: 

a. Uruchomienie systemu bibliotecznego VIRTUA ILS na nowych serwerach, 

b. Migracja serwerów do nowych wersji systemów operacyjnych (Windows, Linux). 

4. Prace związane z wdrożeniem nowej strony BUG na CMS UG (przeorganizowanie 

struktury witryny, modyfikacja linków do strony BUG z innych systemów.  

5. Opieka informatyczna nad rozwojem Bazy Wiedzy UG z wykorzystaniem OMEGA PSIR 

oraz współpraca z firmą SAGES przy rozwiązywaniu bieżących problemów w ramach 

podpisanej umowy na usługi wsparcia technicznego oraz rozwoju systemu: 

a) przeniesienie bazy testowej na nowy serwer, 

b) zwiększenie zasobów sprzętowych do bazy produkcyjnej i testowej, 

c) prace związane z rozwojem Bazy Wiedzy UG.  

6. Współpraca z Oddziałem Bibliografii i Bibliometrii w zakresie prac związanych z pro-

cesem parametryzacji pracowników naukowych w Bazie Wiedzy OMEGA PSIR 

("Ocena pracownicza" i  "Oświadczenia 3"). 

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

wersji systemu OJS. 
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7. BIBLIOTEKI SPECJALISTYCZNE 

W strukturze BUG działały w 2021 r. następujące biblioteki specjalistyczne: 

1. Biblioteka Ekonomiczna,  
2. Biblioteka Historii Kultury, 
3. Biblioteka Humanistyczna, 
4. Biblioteka Neofilologiczna, 
5. Biblioteka Prawna, 
6. 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 (45 szt.), służące czytelnikom przede 
wszystkim do korzystania z baz danych i czasopism elektronicznych. 

W 2021 r. w bibliotekach specjalistycznych udostępniono 51 038 wol. (↓ o 48 594wol.) 
książek, czasopism i zbiorów specjalnych, co stanowi ok. 27 % 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 2021 r. w bibliotekach specjalistycznych wprowadzono do katalogu online 3 500 opisów 
bibliograficznych (13,58 % wszystkich wprowadzonych do katalogu online; 1 193 – 
utworzone, 2 307 – skopiowane z NUKAT) i 4 751 opisów egzemplarza (17,97% wszystkich 
wprowadzonych do katalogu online).  

W 2021 r. biblioteki specjalistyczne zrealizowały, w ramach usługi „Skanowanie na życzenie”, 
14 634 skany. 

Wystawy 

Biblioteka Humanistyczna współtworzyła wraz z Wydziałem Filologicznym wystawę „Dzień z 
Norwidem na Uniwersytecie Gdańskim”. 

Biblioteka Neofilologiczna przygotowała ekspozycję „Dawne i nowe czasopisma francusko-
języczne w zbiorach Biblioteki”. 
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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  

 2021 2020 2019 

OBSŁUGA CZYTELNIKÓW    

stan bazy czytelników 42 446 

(w tym aktywnych: 

6 180) 

45 175 

(w tym aktywnych: 

8 020) 

41 937 

(w tym aktywnych: 

12 652) 

udostępniono 

(na miejscu i na zewnątrz)  

 
190 501 

 
237 442 

 
695 945 wol.  

transakcje  

w wypożyczalniach 

 

Wypożyczenia: 
57 228 wol. 

 
prolongaty: 
30 862 wol. 

zwroty: 
59 980 wol. 

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 
MIĘDZYBIBLIOTECZNE 

   

z innych bibliotek 264 wol., 334 kopii 
artykułów, 16 jedn. 
zbiorów specjalnych  

339 wol., 186 kopii 
artykułów  

728 wol. 

do innych bibliotek 341 wol., 393 kopii 
artykułów 

278 wol., 521 kopii 
artykułów 

988 wol. 

SZKOLENIA    

dla studentów I roku 6 737 5 061 3 131 osób 

dla studentów/uczniów 296 268 1 370 osób 

dla użytkowników czasopism i baz 
danych online 

509 246 277 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 

 

64 947       

 

73 285    

Biblioteka Główna Oddział Inf. Naukowej 1 52 0 520    

Oddział Zb. Specjalnych w BG 2 29 0  711     

Czytelnia Oceanograficzna Gdynia 1 24 1 082        1 425     

Biblioteka Ekonomiczna 7 192 10 803   10 585    

Biblioteka Historii Kultury 1 22 1 069   1 442    

Biblioteka Humanistyczna 1 36 1 718      1 077    

Biblioteka Neofilologiczna  1 70 3 277    1 988    

Biblioteka Prawna 3 103 5 194    11 351    

Magazyn Składowy Brzeźno 1 2 0 27        

RAZEM 24 1 037 88 090       102 411     

 

Razem udostępniono 190 501 wol. (↓ o 46 941 wol. w stosunku do 2020 r.) 

W związku z wciąż trwającą pandemią COVID-19 praca Biblioteki UG, do 23 maja 2021 r., ograniczała się do 
udostępniania zbiorów w wyznaczonych czytelniach w Bibliotece Głównej i bibliotekach specjalistycznych oraz 
wypożyczania książek do domu. Natomiast 24.05.2021 r. udostępniono użytkownikom, przy zachowaniu reżimu 
sanitarnego i dystansu między czytelnikami, przestrzenie z wolnym dostępem do zbiorów.  

 

 

8.2 BIBLIOTEKA UG w POMORSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ 

 

Tabela 3 

Wykonane skany Publikacje umieszczone 
w PBC 

Odwiedziny 

w 2021 r. od 01/09/2009 w 2021 r. od 01/09/2009 w 2021 r. od 01/09/2009 

 

617 358 

 

4 227 967 

 

8 111 

 

67 602 

 

653 875 

 

4 447 630 

 

 

 

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

 

8.3.1 Gromadzenie 

(stan na dzień 31.12.2021 r.) 

 

Tabela 4 

Wyszczególnienie stan inwentarzowy 

Książki 1 134 727 wol. 

Czasopisma 356 989 wol. 

Zbiory Specjalne 193 387 jedn. 

Razem 1 685 103 wol./jedn. 

 

 

 

W 2021 r. wpłynęło do BUG: 

Tabela 5  

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

Książki 18 164 7 962 

Czasopisma 5 301 2 520 

Zbiory Specjalne 1 6225 0 

Razem 25 087 10 482 

 

 

 

                                                      
5 W tym: 480 jedn. dokumentów kartograficznych, 196 jedn. materiałów audiowizualnych, 702 jedn. dokumentów życia społecznego, 88 
jedn. dokumentów elektronicznych, 151 grafik oraz 4 stare druki. 
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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  2 664 3 862 krajowe: 3 559 

zagraniczne: 303 

 

300 682,19 

Egz. 
obowiązkowy 

10 231 12 231 - 602 447,23 

Dary 868 1 118 krajowe:   658 

zagraniczne: 460 

59 150,87 

Wymiana 111 179 krajowe: 163 

zagraniczne: 16 

9 092,95 

Inne 603 774 krajowe: 399 

zagraniczne: 375 

62 337,45 

E-książki    49 875,03 

Razem 14 447 18 164 - 1 083 585,72                                 

  

E-książki: 538 423 tytuły 

 

ŹRÓDŁA GROMADZENIA DRUKÓW CIĄGŁYCH 

Tabela 7 
Wyszczególnienie Liczba tytułów Wartość (zł) 

Prenumerata drukowana polska 277 47 257,17 

Prenumerata drukowana 
zagraniczna 

82 85 820,83 

Dary 198 16 415,83 

Wymiana 72 8 089,00 

Egz. obowiązkowy 1 367 146 039,00 

Prenumerata wyd. elektronicznych 
(polskie i zagraniczne) 

- 656 465,23 

Materiałówka 9 31 965,56 

Razem 2 005 992 052,62 

 

Liczba wydawnictw elektronicznych: 142 996 tytułów (pełnotekstowe: 44 803, abstraktowe: 
98 193).  
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ŹRÓDŁA GROMADZENIA ZBIORÓW SPECJALNYCH  

Tabela 8 

Wyszczególnienie Jednostki 
ewidencyjne6 

Wartość (zł) 

Zakup 154 11 314,00 

Dary 762 3 101,00 

Egzemplarz 
obowiązkowy 

706 9 176,34 

Razem 1 622 23 591,34 

  

8.3.2 Opracowanie zbiorów  

Tabela 9 

Rekordy 
bibliograficzne7 

 

Rekordy 
egzemplarza 

Rekordy  

zasobu 

Opracowanie przedmiotowe 

(tytuły) 

Rekordy KHW 

Utworzone 

 

 25 765 

4 957 – utworzone 

20 808  –  
skopiowane 

 

26 428   

 

 

254 

 

 

4 2438 

 

 

2 992 

Klasyfikacja dokumentów do „wolnego dostępu”: 17 280 wol. 
 
 
8.3.3 Inne dane 

STAN KATALOGU ONLINE (31.12.2021 r.) 

 

Tabela 10 

Rodzaj rekordu Liczba  Katalog online wykazuje: 

ok. 94 % książek (egzemplarze) 

ok. 97 % czasopism (tytuły) 

ze zbiorów Biblioteki UG 

bibliograficzne 865 1189 

analityczne  102 161 

khw10 1 114 483 

egzemplarza 1 091 198 

zasobu 21 753 

                                                      
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. 
9 W tym: 19.139 dla wydawnictw ciągłych. 
10 Hasła opisów katalogowych. 
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9. PRACOWNICY BIBLIOTEKI 

9.1. Pracownicy zatrudnieni w Bibliotece    

150 etatów (151 osób):   

pracownicy działalności podstawowej:   136 etatów 
w tym: 
bibliotekarze dyplomowani:       3 etaty 
bibliotekarze i pracownicy biblioteczni:    133 etaty    

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

 
9.2 Struktura stanowisk pracowników działalności podstawowej11   

Tabela 11 

STANOWISKO LICZBA OSÓB 

starszy kustosz dypl. 3 

kustosz 30 

starszy bibliotekarz 30 

bibliotekarz  50 

młodszy bibliotekarz 18 

starszy magazynier 3 

magazynier 1 

konserwator książki 1 

pomoc biblioteczna 1 

 

9.3. Struktura wykształcenia12 

Tabela 12 

WYKSZTAŁCENIE LICZBA OSÓB 

doktorzy 4 

wyższe (magisterskie) 117 

wyższe (licencjat)  5 

średnie  20 

                                                      
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 4 

31 – 40 lat  24 

41 – 50 lat 52 

51 – 60+ lat  57 

 

9.5. Absencja  

 Ogółem dni absencji było    4 920 ( o 95 w stosunku do 2020 r.) 

 w tym: 

  urlopy wychowawcze     545 
  zwolnienia lekarskie     3 734 
 kwarantanny (COVID-19)    85 
 zasiłki opiekuńcze (COVID-19)   196 
  inne urlopy14         360  
 

9.6 Fluktuacja kadry  

nowo zatrudnieni:       --------- 
ustanie zatrudnienia:  13 osób 
powrócili  z urlopów  wychowawczych:  1 osoba 
przebywały na urlopach wychowawczych:    1 osoba 
                                    

 

9.7 Konferencje. Dokształcanie 

W warsztatach, szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, konferencjach i seminariach oraz 
kursie języka angielskiego, które odbywały się najczęściej online, wzięło udział 105 osób.  
 

 
9.8 Nagrody i odznaczenia 

 

 17 pracowników zostało wyróżnionych Nagrodą Rektora. 

 5 osób zostało wyróżnionych Medalami 50-lecia UG 

                                                      
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 31.12.2020 r. wynosiła:  

Biblioteka Główna UG:        9 366 m2 

biblioteki specjalistyczne, magazyn składowy (7 obiektów):   6 242,46 m2  

 

RAZEM:                                  15 608,46 m2  
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11. PLANY 

 

1. Zakup nowego systemu bibliotecznego w ramach Związku Uczelni w Gdańsku im. 
Daniela Fahrenheita. 

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

3. Dalsze prace związane z Repozytorium UG. 

4. Utworzenie instytucjonalnego repozytorium otartych danych badawczych. 

5. Kontynuacja działań dotyczących platformy Uniwersyteckie Czasopisma Naukowe 
UG. 

6. Zapewnienie wsparcia pracownikom naukowych w zakresie zarządzania 
wytwarzanymi przez nich danymi badawczymi. 

7. Zakup wrzutni bibliotecznej do samodzielnego zwrotu książek. 

8. Przygotowanie nowej strony internetowej BUG w wersji angielskojęzycznej zgodnej z  
rozwiązaniami graficznymi przyjętymi na UG. 

9. Planowa i systematyczna selekcja zasobów. 

10. Poszerzenie oferty szkoleń z zakresu baz elektronicznych. 

11. Kontynuacja tworzenia kolekcji w Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. 

 


