
Sprawozdanie
z działalności Biblioteki Gdańskiej PAN w 2006 roku.

1. Struktura organizacyjna

Struktura  organizacyjna,  ustalona  i  zatwierdzona  przez 
Zastępcę  Sekretarza  Naukowego  PAN 13  listopada  1985  roku  
z  pewnymi  zmianami  wprowadzonymi  kolejnymi  decyzjami 
Dyrektora,  przedstawiała się następująco: 

 I. Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów;
II. Dział Opracowania;

    Pracownia Druków Nowych i Katalogów on-line;
    Pracownia Dokumentacji Druków  XIX i XX w.  
    (nabytki  do 1945 r.); 

III. Dział Udostępniania i Informacji Naukowej;
IV. Dział Zbiorów Specjalnych;

     Pracownia Dokumentów Wtórnych i Informatycznych;
     Pracownia Dokumentów Życia Społecznego
     i Archiwum   Zakładowe;
     Pracownia Grafiki;
     Pracownia Kartografii;
     Pracownia Numizmatów, Ekslibrisów i Fotografii;
     Pracownia Rękopisów;
     Pracownia Starych Druków;
     Pracownia Teatrologiczna;

V. Pracownia Introligatorsko – Konserwatorska;
VI. Dział Finansowo - Księgowy;
VII. Dział Administracyjno - Gospodarczy;

     Komórka ds. Pracowniczych;
     Komórka ds. Techniczno-Gospodarczych;
     Sekretariat;

1



2. Rada Naukowa

Rada  Naukowa  powołana  decyzją  Przewodniczącego 
Wydziału I Nauk Społecznych PAN z dnia 6 stycznia 2003 roku, 
działała w następującym składzie:

  dr Maria Babnis
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
mgr Jan Krzemiński
prof. dr hab. Zbigniew Nowak
mgr Ewa Ogonowska
dr Maria Pelczar
prof. dr hab. Wiktor Pepliński
mgr Wanda Pętlicka
prof. dr hab. Anna Podhajska
doc. dr hab. Barbara Sordylowa
prof. dr hab. Stanisław Sierpowski
prof. dr hab. Jerzy Trzoska
mgr Anna Walczak
prof. dr hab. Roman Wapiński
prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

W roku 2006 Rada Naukowa  odbyła  dwa posiedzenia. 
Pierwsze,   2 marca 2006 roku,   poświęcone  było  omówieniu 
działalności  Biblioteki  w  roku  2005  oraz  przedstawieniu 
ważniejszych  spraw  czekających  Bibliotekę  w  roku  2006. 
Ponadto  został  zaprezentowany  program  konferencji 
naukowej  planowanej  na  dzień  22  czerwca  2006  r.,  a 
zatytułowanej  „Zbiory  BG  PAN  –  warsztatem  pracy 
naukowej.” 

Na drugim posiedzeniu w dniu 15.11.2006 r. Członkom Rady 
Naukowej zostały przedstawione: 
- najważniejsze fakty z życia Biblioteki w roku 2006,
- plan prac naukowych i wydawniczych na rok 2007.
Posiedzenie  listopadowe  było  ostatnim  w   kadencji  Rady 
Naukowej za lata 2003-2006.
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3. Kolegium Biblioteki Gdańskiej

Kolegium Biblioteki Gdańskiej odbyło, zgodnie z planem, 
dziesięć  posiedzeń,  na  których  omawiano  następujące  bieżące 
problemy: wyniki pracy w roku 2005; problemy poszczególnych 
Działów i Pracowni w tym Działu Zbiorów Specjalnych,  Działu 
Udostępniania oraz Pracowni Dokumentacji Druków XIX i I poł. 
XX  w.,  stan  zaawansowania  prac  nad  elektroniczną  formą 
dotychczasowych  katalogów  kartkowych  i  nad  dostępnością 
informacji o zbiorach w internecie;  prace Komisji Szkoleniowej 
i  Skontrowej;   problemy  związane  z  włączeniem  księgozbioru 
Biblioteki  Warszawskiej  PAN;  prace  naukowe  oraz  sprawy 
wydawnicze  i  wystawy;  aktualną  sytuację  kadrową i  finansową 
jednostki,  w  tym  także:  przejścia  na  emerytury,  wykorzystanie 
urlopów wypoczynkowych; projekt budżetu Biblioteki Gdańskiej 
na rok 2007 i jego podział, a także podział funduszu socjalnego  
i mieszkaniowego; sprawy administracyjne - remonty w budynku 
historycznym i dalsze wyposażenie budynku nowego.
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4. Skład osobowy na dzień 31 grudnia 2006 roku

Ogółem  w  dniu  31  grudnia  2006  roku  pracowały  w 
Bibliotece  Gdańskiej  PAN  73  osoby  w  grupie  pracowników 
pełnozatrudnionych  i  18  osób  w  grupie  pracowników 
niepełnozatrudnionych; 

Pracownicy pełnozatrudnieni :  73 osoby

Pracownicy naukowo – badawczy:  adiunkt dr Maria Pelczar

Bibliotekarze dyplomowani
- starsi kustosze dyplomowani:  dr Maria Babnis

mgr Helena Dzienis
mgr Jan Kordel*
mgr Ewa Ogonowska 
            mgr Z. Lidia Pszczółkowska
mgr Krystyna Świerkosz

- kustosze dyplomowani: mgr Roman Dzięgielewski
mgr Ewa Penkalla

Pracownicy służby bibliotecznej
- starsi kustosze: mgr Ewa Czerniakowska

mgr Małgorzata Czerniakowska
dr Aleksander Klemp
mgr Jan Krzemiński
mgr Maria Ożugowska
mgr Wanda Pętlicka
mgr Anna Trojanowska
mgr Izabela Wajer-Kjellander
mgr Anna Walczak
mgr inż. Anna Wytyk**

*specjalista ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych- dodatkowe ½ etatu
** sprzątanie na 1/3 etatu
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- kustosze: mgr Elżbieta Czapiewska 
mgr Katarzyna Garstka
mgr Danuta Lewczuk
Joanna Szatkowska
mgr Anna Szturgulewska
mgr Jolanta Turowska

- starsi bibliotekarze: mgr Kamila Grzędzińska
      Józefa Klimkowska

Urszula Preiss
                                               mgr Joanna Śliwa

- bibliotekarze: mgr Ewa Chmielewska-Tomczak
                                               dr Zofia Tylewska-Ostrowska

-  młodsi bibliotekarze: mgr Agnieszka Kubiak
mgr Monika Kwietniewska
mgr Ewa Łuniewska
mgr Magdalena Madeja-Grzyb
mgr Marta Pawlik
mgr Paweł Pinkiewicz
mgr Wioletta Rogozińska

 Grażyna Szymańska

- starsi magazynierzy biblioteczni: 
Beata Formella
Krystyna Garbacz
Maria Jurczyk
Bogusława Kowalska
Stefania Kozłowska
Dorota Kusz
Marian Mielewski
Grażyna Müller
Danuta Nowak
Grażyna Ogrodowczyk
Anna Raplis
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Elżbieta Stasik

- magazynierzy biblioteczni:    Małgorzata Dudzińska
Andrzej Littwitz
Piotr Matyszczak
Michał Morawski

Introligatorzy:                        Beata Czyżniewska    
Marek Czyżniewski

                                               Lidia Matyszczak*
Jadwiga Węsierska

Pracownicy ekonomiczni: 
Renata Reglińska**
Agnieszka Rykalska*** 

Pracownicy adm. – gosp.:   Barbara Foremnik
Artur Gaicki
Elżbieta Iskra
Maciej Mielniczuk****

Rzemieślnik: Jan Garbacz
Andrzej Neumann

Robotnik: Adam Tramowski

Sprzątaczki:
Estera Celmer
Joanna Cieciora
Stefania Kiżewska
Violetta Litwin
Janina Wędrocha

*     sprzątanie na 1/5 etatu
**   sam. księgowy PKZP  na 2/5 etatu
*** st. księgowy PKZP na 1/5 etatu
****starszy inspektor ds. BHP na ¼ etatu
Pracownicy niepełnozatrudnieni: 18 osób
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Pracownicy służby bibliotecznej
- starsi kustosze:             mgr Grażyna Ewert

mgr Teresa Gajewska
mgr Marta Klott – Żychska
mgr Beata Meller
mgr Krystyna Sarnowska-Jackowska
mgr Stefania Sychta
mgr Danuta Zimmermann

- kustosze:          mgr Maria Sokołowska

- bibliotekarze: mgr  Regina  Liczmańska-
Małek

mgr Urszula Szybowska

- magazynierzy: Małgorzata Berenthal
Dominika Foremnik

Pracownicy ekonomiczni:       mgr Alicja Świątek

Informatycy:                           mgr  Zbigniew Misiewicz
Krzysztof Palmowski
mgr Maria Skopek-Ziemlańska

Pracownicy adm. – gosp.:         Jadwiga Kaczkowska      
 Teresa Litwin

Zmiany  w zatrudnieniu w stosunku do 31 grudnia 2005 roku.

W związku z przejściem na emeryturę a następnie wznowieniem 
zatrudnienia po przerwie pracę podjęli:
na pełnym etacie:

1. mgr  Wanda  Pętlicka  –  9.11.2006  (przerwa  –  31.10.-
9.11.2006)
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2. mgr inż. Anna Wytyk – 01.12.2006 (przerwa 31.10-
1.12.2006)

 na części etatu:
      3.  mgr  Teresa  Gajewska  –  01.09.2006  (przerwa  31.07-
01.09.2006)

Z pracy odeszli:

    1.Teresa Łuniewska  - 31.10.2006 (pełnozatrudniona)
    2. mgr Tomasz Lenartowicz – 31.10.2006 (niepełnozatrudniony)

Pracę podjęli na części etatu:

1. mgr Zbigniew Misiewicz – 01.11.2006
2. mgr Alicja Świątek – 15.11.2006

Zmiany w wymiarze zatrudnienia

1 .Jadwiga Węsierska - od dnia 01.03.2006  - 31.10.2006 na pełen 
    etat;   przerwa 1.11.-11.12.2006r.: ponowne zatrudnienie na czas 

    określony ( 1 rok) od 12.12.2006 r. - 12.12.2007 r.)
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Obsada Działów i Pracowni na dzień 31 grudnia 2006 r.

Dyrektor: dr Maria Pelczar

Wicedyrektor: mgr Wanda Pętlicka

Gł. Księgowy : mgr Alicja Świątek

Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Kierownik: mgr Izabela Wajer- Kjellander

Pracownicy: mgr Monika Kwietniewska
Urszula Preiss
Izabella Pawłowicz (od 1.04-31.12.2006 na 

                                    urlopie macierzyńskim i wychowawczym)
mgr Wioletta Rogozińska

                                  mgr Danuta Zimmermann

Dział Opracowania 
Pracownia Druków Nowych i Katalogów on-line (nabytki po 1945 
r.)
Kierownik: mgr Anna Walczak

Pracownicy:  mgr Elżbieta Czapiewska
mgr Katarzyna Garstka
mgr Kamila Grzędzińska
mgr Maria Ożugowska
mgr Joanna Śliwa
Joanna Szatkowska
mgr Anna Szturgulewska
mgr Jolanta Turowska
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Oddział Dokumentacji Druków XIX i XX wieku (nabytki do 1945 
r.) 
Kierownik: dr Maria Babnis

Pracownicy: Małgorzata Berenthal
mgr Ewa Czerniakowska
mgr Małgorzata Czerniakowska

Beata Czyżniewska
mgr Roman Dzięgielewski
mgr Danuta Lewczuk
mgr Paweł Pinkiewicz

            Grażyna Szymańska

Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Kierownik: mgr Ewa Penkalla

Pracownicy: mgr Ewa Chmielewska-Tomczak
Małgorzata Dudzińska
Beata Formella
Maria Jurczyk
dr Aleksander Klemp
Bogusława Kowalska
Stefania Kozłowska
Dorota Kusz
mgr Regina Liczmańska 
mgr Ewa Łuniewska
Piotr Matyszczak
mgr Beata Meller
Michał Morawski
Grażyna Müller
Danuta Nowak
Grażyna Ogrodowczyk
Anna Raplis
Elżbieta Stasik
mgr Urszula Szybowska
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dr Zofia Tylewska-Ostrowska

Dział Zbiorów Specjalnych
Kierownik: mgr Ewa Ogonowska

Pracownia Dokumentów Wtórnych i Informatycznych
mgr Teresa Gajewska 
Józefa Klimkowska

Pracownia  Dokumentów  Życia  Społecznego  i  Archiwum 
Zakładowe 

mgr Anna Trojanowska

Pracownia Grafiki 
mgr Krystyna  Sarnowska – Jackowska

Pracownia Kartografii      
                               mgr Grażyna Ewert

Dominika Foremnik
mgr inż. Anna Wytyk

Pracownia Numizmatów, Ekslibrisów, Fotografii
mgr Helena Dzienis

Pracownia Rękopisów
Kierownik: mgr Z. Lidia Pszczółkowska

Pracownicy: mgr Jan Kordel
mgr Agnieszka Kubiak
mgr Marta Pawlik
mgr Krystyna Świerkosz

Pracownia Starych Druków
Kierownik: mgr Ewa Ogonowska 

Pracownicy: mgr Jan Krzemiński
mgr Magdalena Madeja-Grzyb
mgr Stefania Sychta
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Pracownia Teatrologiczna 
mgr Maria Sokołowska

Magazyn Zbiorów Specjalnych
Marian Mielewski

Pracownia Konserwatorsko – Introligatorska
Kierownik: mgr Marta Klott – Żychska

Pracownicy: Marek Czyżniewski
Andrzej Littwitz
Lidia Matyszczak
Jadwiga Węsierska

Pracownia komputerowa: 
mgr Zbigniew Misiewicz
Krzysztof Palmowski
mgr Maria Skopek-Ziemlańska 

Dział Finansowo – Księgowy 
Główny Księgowy: mgr Alicja Świątek

Pracownicy: Renata Reglińska
Agnieszka Rykalska

Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik: Barbara Foremnik

       Komórka ds. Pracowniczych
Barbara Foremnik

            Artur Gaicki
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       Pracownicy obsługi:
Estera Celmer

                                   Joanna Cieciora
Jan Garbacz
Krystyna Garbacz
Jadwiga Kaczkowska
Stefania Kiżewska
Teresa Litwin 
Violetta Litwin
Janina Wędrocha

         
          Sekretariat:         Elżbieta Iskra
         
          Komórka ds. Techniczno-Gospodarczych:
         
          Kierownik:          Maciej Mielniczuk

          Pracownicy:        Andrzej Neumann
  Adam Tramowski

Kancelaria Obrony Cywilnej 
 mgr Jan Kordel

NSZZ „Solidarność:  
 Elżbieta Stasik
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5. Finanse

Biblioteka  Gdańska  PAN  była  finansowana  z  budżetu 
Polskiej  Akademii  Nauk:  część  67,  dział  921,  rozdział  92116. 
Wysokość  budżetu  na  rok  2006  wynosiła  4.349.450,00  zł  - 
wykonanie budżetu – 4.349.449,00 zł.

Wydatki  w  poszczególnych  paragrafach  kształtowały  się 
następująco:
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone 

do wynagrodzeń
3.000,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe 1.863.157,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne “13” 134.092,49
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ZUS 338.770,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy 46.730,00
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13.000,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 212.000,00
§ 4240 zakup pomocy naukowych i książek 163.700,00
§ 4260 zakup energii 371.000,00
§ 4270 zakup usług remontowych 110.000,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych 4.000,00
§ 4300 zakup usług pozostałych 356.000,00
§ 4340 zakup  usług  remontowych  –  dot. 

jedn.zab.
394.000,00

§ 4350 opłaty za usługi internetowe 10.999,78
§ 4410 podróże służbowe krajowe 10.999,82
§ 4440 odpis na Z. F. Świadczeń Socjalnych 68.000,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne 249.999,91
§ 6060 zakupy inwestycyjne 0 

       Ogółem: 4.349.449,00
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Wydatki na gromadzenie zbiorów z budżetu(  §   4240)  : 
       - druki zwarte nowe             80.222,45 zł.
       -  czasopisma   krajowe  i 
zagraniczne 

              38.566,22 zł.

       - zbiory specjalne                      27.380,21 
zł.

                        w tym:
                                CD-romy      492,58 zł.
                                dok.życia 
społ.

     800,00 zł.

                                ekslibrisy   1.300,00 zł
                     eksponaty muzealne   5.000,00 zł
                                fotografie        80,00 zł.
                                kartografia  12.582,63 zł.
                                numizmaty      610,00 zł.
                                rękopisy   1.690,00 zł.
                                stare druki   4.820,00 zł.
                                teatralia          5,00 zł
      Ogółem:           146.168,88 zł.

Według wpisu do ksiąg inwentarzowych na dzień 31 grudnia 2006 
roku:
Stan konta „014” Zbiory Biblioteczne (księgozbiór)   6.730.514,35 
zł.                
Stan konta „016” Dzieła Sztuki i Eksponaty Muzealne – 19 
.073,13 zł.                 
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Wydatki  ze  środków  na  Działalność  Wspomagającą  Badania 
(DWB)
Przyznano                                                                 203.000,00 zł.

Wydatkowano na:
- archiwizowanie czasopism i druków 134.000,00 

zł.
- prace nad katalogiem on-line 14.300,00 zł.
- zakup baz danych dla potrzeb czytelników 8.400,00 zł.
- tworzenie i utrzymanie baz własnych 46.300,00 zł.
  Ogółem  203.000,00zł

.

Środki otrzymane z Fundacji Biblioteki Gdańskiej

Fundacja Biblioteki Gdańskiej przekazała kwotę:       10.554,94 zł.
• finansując:
- zakup materiałów wystawienniczych
  i  biurowych
  

3.687,83 zł.

- oprawę plastyczną wystaw, w tym wystawy 
w
   Warszawie na Zgromadzeniu Ogólnym  PAN

5.000,00 zł.

- prenumeratę 2 dodatkowych czasopism 103,50 zł.

- opłacenie honorariów i przejazdów  
  uczestników konferencji  naukowej  „Zbiory 
BG
  PAN w służbie nauki”

   1.763,61 
zł.

Ponadto Fundacja przeznaczyła wydawnictwa własne:
- na potrzeby wymiany bibliotecznej    
- do dyspozycji Dyrekcji wydawnictwa własne 

8.000,00 zł.
      900,00 
zł.

                                                     Razem                    8.900,00  zł

Łączna pomoc Fundacji na rzecz Biblioteki wyniosła: 19454,94 zł.
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6. Stan zbiorów i wartość na dzień 31 grudnia 2006 roku

1. Druki zwarte XIX – XXI wieku                               555.134 vol. 
                                                               o wartości 1.406.084,84 zł.
                         
1. Czasopisma XIX – XXI wieku                                    89.024 vol.
                                                                 o wartości  960.230,02 zł.

tytułów                              7.131
tytułów, które wpłynęły w 2006r.                 591

3. Zbiory Specjalne                                
il. poz. inw./ wartość zł

- CD – ROM (ilość poz. inw./ilość 
   płyt)

524/1.158 * 
205.183,72

- dokumenty życia  społecz.  
  (w tym 190 kaset)

27.112 13.817,73

- ekslibrisy wraz z albumami 
  ekslibrisów

12.687 5.439,87

- eksponaty muzealne 64 19.073,13
- fotografie 27.621 11.038,04
- grafika 7.932 34.184,72
- inkunabuły 663 1.858.551,23
- kartografia 10.092 77.795,09
- mikrofilmy 10.776/5.745 ** 

1.349.186,39
- numizmaty 3.460 21.023,27
- reprodukcje starych druków 116 189,25
- rękopisy  8.838/5.340 *** 

316.937,74
- stare druki (bez         
  (inkunabułów)

55.862 398.930,44

- teatralia            4.421 71.932,00
Łącznie:            170.168    4.383.282,62 

*     ilość poz. inw./ilość płyt
**   ilość poz. inw./ilość szpul
*** akcesja/il.jedn.inwen.
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7. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów

1. Druki zwarte XIX – XXI wiek.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2006 r. wyniósł  555.134 vol. o 
wartości  1.406.084,84 zł.  W Księdze Ubytków  odnotowano 89 
pozycji o wartości 198,29.

Do Księgi Inwentarzowej w roku 2006 wpisano:
sposób nabycia ilość vol. wartość zł.
kupno 2.535 80.222,45
dary 1.460 33.460,92
wymiana 115            3.916,9

9
Razem 4.110  117.600,36

Wymianę  zagraniczną  prowadzono  z  56  kontrahentami  z  24 
krajów. Wydawnictw zagranicznych otrzymano 103 vol.;  wysłano 
68 vol. i 4 płyty CD. 
Kartoteka stałych darczyńców liczyła 310 kont.
W formie darów wysłano 266 vol., a w zamian otrzymano 2 102 
vol.

Ważniejsze nabytki zagraniczne:

- Struci Bernhard, Nicht West nicht Ost, Goetingen 2006, 
- Doing business with Poland, Londyn 2005, 
- Friedrich Caspar David, Die Erfindung der Romantik, Hamburg 
  2006, 
- Boardman John, The World of Ancient Art, Londyn 2006, 
- Neumann Hans-Rudolf, Erhalt und Nutzung Historischer 
   grossfestungen, Mainz am Rhein 2005, 
- Duquesne Jacques, Ein Frau mit Namen Maria, Paryż 2006.
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2. Czasopisma

Stan Księgi Inwentarzowej na dzień 31.12.2006 r. wynosił 
89.024 vol. o wartości 960.230,02 zł.

Do Księgi Inwentarzowej w 2006 roku wpisano:
sposób 
nabycia:

ilość vol. wartość zł.

          - kupno         538 38.566,22
          - dary 534       10.780,5

0
          -wymian
a

90 3.829,00

         - zasób 18      1.040,00
Razem 1.180 54.215,72

(w tym: polskich 991 vol., obcych 189 vol.)

Z  wymiany  zagranicznej  otrzymano  240  egz.;  partnerom 
zagranicznym wysłano 44 egz. czasopism. 

Z  darów  otrzymano  1.198*  egz.;  wysłano  jako  dary  98  egz. 
czasopism.

Stan bieżących tytułów i egzemplarzy:

Czasopisma:            tytuł
ów

   egzemplar
zy tytułów

                    polski
e

436            445

                      obce 155            155 
Razem 591           600

W roku 2006 ilość tytułów zwiększyła się o 8 nowych tytułów.
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Ważniejsze nabytki zagraniczne:

-Westpreussen Jahrbuch za rok 2006, R.56/57, Münster 2006, 
-Danziger Hauskalender za lata: 1993, 2002, 2005,
-National Science Council Review za rok 2004.

* bez uwzględnienia egzemplarzy bieżących gazet bezpłatnych – 4 tytuły.
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3. Zbiory Specjalne 

Do ksiąg inwentarzowych w 2006 roku wpisano:

Zbiory
Zakup Dary Zasób Razem

poz. 
zł.

poz. 
zł.

poz.          
zł.

poz. 
zł.

Albumy ekslib. 3
1.300,00

3
1.300,00

CD-ROM-y 5
5.665,15

14
2.913,97

-
-

           19
8.579,12

DŻS-y 52 
800,00

48 
96,00

            -
-

100 
896,00

Ekslibrisy 4
40

4
40

Eksponaty 
muzealne

10 
   5.000,00

10 
   5.000,00

Fotografie               4
        80,00 

            62 
     124,00

           -            66
      204,00

Grafika             2
    900,00

        2 
900,00

Inkunabuły -               -               - -         

Kartografia 118 
12.582,63

102
513,80 

-
-

220
13.096,43

Kasety magn.                  5 
25,00

           -
-

5 
25,00

Mikrofilmy 335
113.958,44

5420
91.697,30

           -
-

        5755
205.655,74

Numizmaty 8            
610,00

2 
200,00

           -
-

10
810,00 

Rękopisy 25 
1.690,00

92        
23.375,00

12
-

       129 
25.065,00

Stare druki 10
4.820,00

735
268.700,00

         745
  73.520,00

Teatralia 1
5

2319
40.314,00

2320
40.319,00

RAZEM 568
146.511,22

8009
159.299,07

749
269.600,00

        9388
575.410,29
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Ważniejsze nabytki:
Stare druki:
Diodorus sicilus , Derlle antiche Historie favolse, Wenecja 1547,
Piccolomineus  F.,  Universa  philoisophia  de  moribus,  Frankfurt 
1601.

Rękopisy:
Uzupełnienie spuścizny Lecha Bądkowskiego o korespondencję z 
działaczami opozycji, politykami i literatami.

Ekslibrisy:
Autorski album ekslibrisów Wojciecha Jakubowskiego.

Grafika:
1  miedziana  i  9  metalowych  płyt  akwafortowych  autorstwa 
Ryszarda Stryjca.

Kartografia:
Mapa Litwy – Magni Ducatus Lithuaniae, Amsrerdam 1613,
Mapa Morza Bałtyckiego (1814-1816),
Mapa Polski po rozbiorach, Londyn 1797.

DŻS-y:
Zespół  druków ulotnych,  afiszy i  kwitów celnych z  XIX i  XX 
wieku.
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8. Opracowanie zbiorów

1. Druki zwarte i czasopisma XIX-XXI wieku

Druki zwarte i czasopisma XIX-XXI wieku objęte opracowaniem 
on-line
 
W dniu 31.12.2006 r. katalogowa baza on-line BG PAN zawierała:
- 20,588  rekordów  bibliograficznych,  w  tym 1.304  rekordów 

bibliograficznych czasopism  
- 21.335 rekordów egzemplarza 
- 54.355 rekordów haseł wzorcowych  
- 1.484 rekordów zasobu  

W  roku  2006   do  katalogowej  bazy on-line  BG  PAN 
wprowadzono:
- 3.222 rekordów bibliograficznych, w tym 389  autorstwa BG 

PAN 
- 3.501 rekordów egzemplarza 
- 8.555 rekordów haseł wzorcowych  
- 123 rekordów zasobu  

Wszystkie  pozycje  na  bieżąco  otrzymują  charakterystykę 
rzeczową  zgodną  z  językiem  KABA,  zdecydowana  większość 
tytułów otrzymuje 2-3 hasła przedmiotowe. 

W roku 2006 wprowadzono do ogólnopolskiej bazy NUKAT:
- 384  rekordy  bibliograficzne  wydawnictw  zwartych 

powiększając tym samym liczbę rekordów autorstwa BG PAN 
do 3.616;

- 24  rekordy  bibliograficzne  wydawnictw  ciągłych, 
powiększając liczbę rekordów autorstwa BG PAN do 227; 

- 621  haseł  wzorcowych   powiększając  liczbę  rekordów 
autorstwa BG PAN  do 5.936.
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W  związku  z  koniecznością  uwzględniania  wszelkich 
systematycznie  nadsyłanych  informacji  z  Centrum  NUKAT,  w 
roku  2006  bazę  lokalną  poddawano  codziennej  weryfikacji  w 
oparciu o następujące elektroniczne komunikaty:

-     o rekordach bibliograficznych usuniętych z bazy NUKAT – 
191;
- o rekordach bibliograficznych zatrzymanych – codziennie;
- o rekordach haseł  wzorcowych usuniętych z  kartoteki  haseł 

formalnych (biblinfo) – 239;
- o  rekordach  haseł  wzorcowych  zatrzymanych  w  kartotece 

haseł formalnych (biblckhf) – 242;
-     o zatrzymanych rozwiniętych hasłach przedmiotowych -    
      codziennie;
- o  stanie  bazy  KABA  (  zmiana  numerów  kontrolnych, 

rozwinięte hasła przedmiotowe usunięte z bazy NUKAT, itp.) 
– 100;

- listy  modyfikacji  haseł  wzorcowych  języka  KABA 
umieszczane  na  stronie  NUKAT  -   3-4  razy  w  każdym 
miesiącu.

Ponadto w związku z normalnym funkcjonowaniem bazy lokalnej 
przeprowadzono:
-    korekty bibliograficzne,
-  wpisanie sygnatur w rekordy zasobu i egzemplarza w drukach
     ciągłych,
-    kopiowanie rekordów z kartoteki haseł formalnych do kartoteki
     haseł przedmiotowych,
-    meliorację w rekordach zasobów, 
-    nadawanie i zdejmowanie tzw. statusów (np. w opracowaniu),
-    przyznawanie i kontrola uprawnień do pracy  w bazie lok.,
-   wyszukanie i usunięcie z bazy rekordów  23 rekordów
    bibliograficznych czasopism bez zasobów.
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Od 11.02.2005 r. katalog  on-line BG PAN umieszczony jest w 
Katalogu  Rozproszonych  Bibliotek  Polskich  (KARO) 
obsługiwanym przez serwer UMK w Toruniu.

W  roku  2006  kontynuowano  prowadzenie  inwentarza 
topograficznego on-line, który od roku 2005 ma również postać 
wydruku z bazy rekordów.
Nadano ok. 3200 sygnatur w ramach IT Record.

W związku z kontynuacją prac nad wersją katalogu  on-line  
z istniejących tradycyjnych katalogów kartkowych,* poddano 
dokładnej melioracji 84 skrzynki Katalogu Przedmiotowego 
( przepisano 19.684 zniszczonych kart) oraz 123 skrzynek 
Katalogu Alfabetycznego, przepisując łącznie 14.800 kart 
katalogowych, które były sukcesywnie skanowane. 
W marcu 2006 zakończono prace nad katalogiem alfabetycznym 
meliorując 500 szuflad, przepisano 88.330 kart.

Druki  wydane do roku 1945 
Skatalogowano 4.159 książek; w 5.056 vol. (działy Kd, Ja, 

Kc-część czasopism). Do inwentarza wpisano 4083 vol. w 1643 
poz.  Sporządzono  5443  karty  katalogowe  i  220  kart 
proweniencyjnych.  Poddano  melioracji  czasopisma  literowe 
przepisując i poprawiając 2025 kart.

Czasopisma  opracowane  tradycyjnie  w  systemie  kartkowym  za 
lata 1945-1998

Skatalogowano  412 tytułów czasopism drugiego obiegu z lat 
1976-1990 (w tym 193 nowe tytuły). Sporządzono do nich 1340 
kart. Skatalogowano 53 tytuły czasopism konspiracyjnych 
sporządzając 137 kart. 
Łącznie skatalogowano 465 tytułów czasopism, do których 
sporządzono 1477 kart katalogowych. 
Z ogólnego katalogu czasopism wyłączono tytuły z sygnaturami 
literowymi.

* całość prac rozpoczęta w roku 2005
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2. Zbiory Specjalne 
W Dziale Zbiorów Specjalnych opracowano 1.432 pozycji, 

sporządzając  5.337  kart  (1.297   kart  głównych  i  4.040  kart 
dodatkowych). 
Do Czytelni wykonano 424 opisów rękopisów i starych druków.
Sprawdzono 3.100 pozycji z ofert katalogowych.
Wprowadzono do  komputera opisy 281 map i planów. Wykonano 
100 opisów komputerowych do katalogów drukowanych wystaw. 
Skatalogowano 25 poz. do katalogów podręcznych.

Rękopisy:
Opracowano  13 jednostek rękopisów, wykonując  18 kart 

głównych  i  165  dodatkowych;   (dla  26  pozycji  wykonano 
komputerowy  opis  katalogowy);  w  akcesji  odnotowano  126 
pozycji  (opisy komputerowe);  wykonano 114 opisów  obiektów 
przed udostępnieniem ich czytelnikom. Opracowano 5 pozycji do 
katalogu podręcznego, 27 opisów  komputerowych do katalogów 
drukowanych wystaw.

Stare druki: 
Opracowano 10  pozycji  starych  druków –  wykonano  10 

kart głównych i 20 dodatkowych.
 Wykonano  310  opisów  jednostkowych  obiektów  przed 

udostępnieniem  ich  czytelnikom.  Wykonano  14  opisów 
komputerowych do katalogów drukowanych wystaw.

Kartografia:
Opracowano 281 map i planów w opisie komputerowym.
Opracowano 13  pozycji do katalogu podręcznego. 

 Grafika: 
Opracowano: 42 obiektów wykonując 86 kart w tym: 42 

karty  główne,  44  karty  dodatkowe.  Wykonano  59  opisów 
komputerowych do katalogów drukowanych wystaw.
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Numizmaty:
Opracowano 10 pozycji  wykonując 10 kart głównych i 7 

kart dodatkowych. Opracowano 7 poz. do biblioteki podręcznej.

Ekslibrisy:
Opracowano 3 albumy i 4 obiekty jednostkowe wykonując 

7 kart głównych i 77 kart dodatkowych.

Fotografie:
Opracowano 3 pozycje wykonując 78 kart w tym: 4 karty 

główne, 74 kart dodatkowych.

Dokumenty Życia Społecznego:
Opracowano  łącznie  185  pozycji  wykonując  185  kart 

głównych, 126 kart dodatkowych, w tym:
Kartoteka teatraliów: 20 pozycji.
Opracowano 5 poz.  kaset wykonując  5 kart  głównych i  15 kart 
dodatkowych.

Dokumenty Wtórne i Informatyczne:
Opracowano: - 489 pozycji  mikrofilmów wykonując 492 

karty główne  i  1.189 kart  dodatkowych);   467 CD wykonując 
2.636 kart: (323 kart  głównych, 2.313 kart dodatkowych);.

Teatralia:

Opracowano 75 obiektów wykonując 75 kart katalogowych.
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9. Udostępnianie zbiorów
10.

W  2006  roku  ze  zbiorów  Biblioteki  w  charakterze  czytelnika 
skorzystało  ogółem  14.923  osób.  Udostępniono  łącznie  
w czytelniach i pracowniach 59.948  dzieł  w  81.636  vol.

1. Czytelnie
Biblioteka  dysponowała  czterema  czytelniami:  Ogólną, 

Czasopism, Zbiorów XIX w. i I poł. XX w. i Zbiorów Specjalnych 
o łącznej ilości miejsc 100 (46+10+32+12 miejsc).

Czytelnie  były  czynne:   Ogólna  -   251  dni,  Zbiorów 
Specjalnych – 220  dni; Czasopism – 251 dni, Zbiorów XIX w.  
i  I  poł.  XX w.  –   220  dni,  w  tym czasie  odnotowano  14.448 
odwiedzin, z tego:
- w Czytelni Ogólnej 7.558 czytelników, 
- w Czytelni Zbiorów Specjalnych 1.520 czytelników (w tym 65 

osób z zagranicy),
- w  Czytelni  Zbiorów  XIX  w.  i  I  poł.  XX  w.  –  3.649 

czytelników,
- w Czytelni Czasopism – 1.721 czytelników. 

Średnia  dzienna  odwiedzin  w  czytelniach:  Ogólnej  -  30  osób, 
Zbiorów Specjalnych – 7 osób, Czasopism – 7 osób,   XIX w.  
i I poł. XX w. – 17 osób.

W  Czytelniach  Ogólnej,  Czasopism  i  XIX/XX – wieku  łącznie 
udostępniono  34.339  dzieł  w  46.631  vol. i 3.361 egz. czasopism 
bieżących, w tym:
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- druki zwarte XIX - XXI w.
 (  bez  księgozbioru 
podręczn.)*

26.601 tytułów 30.887 vol.

- czasopisma 3.776 tytułów 9.114 vol.
- księgozbiór podręczny  3.530 tytułów 5.202 vol.
- mikrofilmy 432 

mikrofilmów 
1.428 
szpule  

                                 Razem     34.339 
tytułów

 46.631 
vol.

* księgozbiór udostępniany w postaci wolnego   dostępu do półek
W  Czytelni  Zbiorów Specjalnych  łącznie  udostępniono  13.552 
dzieł w 22.894 vol., w tym:
- inkunabuły 28 poz.               28 vol.
- stare druki 2.569 poz.    3.948 

vol.
- rękopisy          861 poz. 1.309 vol.
- biblioteka podręczna    4.608 dzieł  4.787  vol.
- nowa książka           3.944 dzieł     5.155 

vol.
- czasopisma           883 tytułów 4.222 vol.
- DŻS i archiwum               76 poz.    2.004 

vol.
- mikrofilmy    583 

mikrofilmów 
1.441 
szpule

                                Razem            13.552 poz. 22.894 vol.

2. Pracownie
Czytelnicy  korzystający  ze  zbiorów  ekslibrisów,  grafiki, 

kartografii,  numizmatów,  fotografii,  dokumentów  życia 
społecznego,  teatraliów,  archiwum,  CD,*  byli  obsługiwani  w 
pracowniach tych zbiorów, które średnio otwarte były przez 120 
dni w roku.
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Z  tej  formy  udostępniania  skorzystało  475  czytelników, 
korzystając z 8.057 pozycji, średnia ilość czytelników dziennie - 4 
osoby.

- stare druki 280 poz.
- grafika 1.655 poz.
- kartografia 1.605  poz.
- numizmaty 32 poz.
- fotografie 4.268 poz.
- dokumenty życia społecznego 9 poz.
- archiwum zakładowe 48 poz.
- CD 25 poz.
- teatralia  133 poz.
- ekslibrisy                   2 poz.

                                       Razem                   8.057 poz.

* a także obiektów zaliczanych do starych druków objętych klauzulą szczególnej 
ochrony
Ponadto ponad 4 tysiące obiektów zbiorów specjalnych udostępniono 
dla  potrzeb  reprografii,  wystaw,  pokazów  oraz  badań  naukowych 
autorów prowadzonych przez  pracowników Biblioteki Gdańskiej.

3. Wypożyczalnia miejscowa
Uprawnione do korzystania z wypożyczalni  (stan na 31.12.2006) 
były 1.163 osoby.
Wypożyczalnia  była  czynna  przez  177  dni.  Zanotowano  1.947 
odwiedzin, przyjęto: 1.896 zamówień, wypożyczono 1.867 dzieł w 
1.945  vol.,  prolongowano  25  dzieł;  nie  zrealizowano  29 
zamówień; przyjęto 1.827 dzieł w 1.939 vol. zwrotów, sprawdzono 
68 kart obiegowych.
Przeciętna  dzienna  odwiedzin  –  11  osób,   przeciętna  dzienna 
wypożyczeń – 11 vol., wysłano 3 upomnienia.
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4. Wypożyczalnia międzybiblioteczna 
Przyjęto  344  zamówień,  nie  zrealizowano  48  zamówień.  Do 
bibliotek krajowych i  zagranicznych wysłano 277 dzieł  w  294 
vol., 9 tytułów w 13 vol. czasopism i 10 odbitek ksero. 
Z  bibliotek  krajowych  sprowadzono:  9  dzieł  w  9  vol.  oraz  4 
odbitki kserograficzne.
Ilość  bibliotek  i  instytucji   zarejestrowanych  -   47  (w  tym  z 
Trójmiasta – 16).

5. Informacja
W  Dziale  Udostępniania  i  Informacji  Naukowej 

opracowano 118 kwerend, w tym 22 dla odbiorców zagranicznych. 
Udzielono 484 informacji katalogowych,  skierowano 15 zapytań 
do innych bibliotek w celu uzyskania informacji bibliograficznych 
lub katalogowych.  

Uzupełniano  na  bieżąco  bibliografię  prac  własnych 
pracowników i opracowań dotyczących Biblioteki.

W Dziale Zbiorów Specjalnych opracowano 126 kwerendy 
pisemne,  w  tym  68  zagranicznych,  udzielono  290  konsultacji 
merytorycznych i 800 informacji  na temat zbiorów. 

10. Magazynowanie zbiorów 

Pracownicy  Magazynów  Głównych  w  obu  budynkach 
wydali łącznie 31.269 dzieł w 39.706 vol. oraz  przyjęli 37.847 
vol.  zwrotów  (ilość  zamówień  niezrealizowanych  –  2.238). 
Ponadto  osygnowali  
i  włączyli  474 vol.  nowych nabytków.  Zmienili  6.245 naklejek 
sygnaturowych.  Umieścili  w teczkach i  fastykułach  4.307 vol.. 
Przygotowali do oprawy 700 vol. Włączyli 1.148 zakładek, oddali 
do własnej komory próżniowej 370 vol.

Prace porządkowe obejmowały także odkurzanie książek półek 
magazynowych,  a  przede  wszystkim  polegały  na  spakowaniu, 
przygotowaniu  do  transportu  do  Muzeum  Piśmiennictwa  w 
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Grębocinie ok. 400 mb zasobów literowych i 1600 mb czasopism 
przeznaczonych  do  dezynfekcji  w  komorze  próżniowej  oraz  na 
przyjęciu do magazynu tej samej ilości zbiorów po odkażeniu. 

Z magazynu zbiorów specjalnych wydano i przyjęto doń 2.378 
dzieł w 2.600 vol.

11. Skontrum

Zespoły kontrolne wykonały następujące prace:
1.  Dział  Udostępniania  i  Informacji  Naukowej,  w  związku  z 
przeniesieniem do nowego magazynu książek gromadzonych od 
1945  objął  inwentaryzacją  całość  zbiorów  i  przeprowadził 
skontrum  
w  obrębie  sygnatur  od  1-250.364.  Skontrum  objęło  również 
księgozbiór podręczny Czytelni Ogólnej i Działu Informacji.

2.  Dział  Zbiorów  Specjalnych przeprowadził  skontrum 
następujących zbiorów:
a)  w pracowni Starych Druków:
-     całości zbiorów inkunabułów,
- kolekcji J.B. Bonifacio,
- tzw. Zasobu od Z.1 do Z.700,
b)  w  Pracowni  Rękopisów  -  całości  księgozbioru  mariackiego, 
sygn.Cat. Bibl.1 do Cat. Bibl. 96,
c)   w  Pracowni  Kartografii  -  map  1:5000  Geländeplan,  map 
1:10000 Geländeplan i map Schrettera (fotografie) sekcje 1-40. 

2. Sekcja Dokumentacji Druków XIX w. i XX w.
  Przeprowadzono skontrum działu Kd 1273 tytuł i 2048 vol. i Ia 
370  
   tytułów w 2095 vol. Łącznie sprawdzono 1643 tytuły w 4083 
vol.

Ponadto dokonano sprawdzenia zgodności stanu zbioru czasopism 
w magazynie z opisami katalogowymi. 
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12. Konserwacja i archiwizacja zbiorów

Konserwacja

We własnej Pracowni Introligatorsko - Konserwatorskiej były 
wykonane następujące prace: 

- oprawiono 1.794 vol., 
- poddano reperacji 1.907 vol. książek i czasopism XIX i XX 

wieku,
- wykonano 2.425 teczek, 80 pudeł, 1.137  passe – partout, 
- wykonano 40 plansz wystawienniczych,
- wytłoczono 305 napisów, 
- zdublowano 20 map i plakatów,  
- cięto tekturę na fastykuły  – 168 godzin,
- wykonano 2 albumy do zdjęć, 
- zbindowano 116 vol.

W zakresie konserwacji poddano:
- dezynfekcji  w  komorze  próżniowej:  350  vol.  +  zbiór 

fotografii,  w  tym  89  jednostek  zbiorów   specjalnych 
powierzonych  Bibliotece  do  odkażenia  przez  instytucje  
z  zewnątrz  w  ramach  ochrony  Narodowego  Zasobu 
Bibliotecznego,

- reperacji  –  30  jednostek  starych  druków  i  rękopisów 
oprawnych; 

- reperacji  i  konserwacji:  84  obiekty  nieoprawne  (grafika, 
kartografia, dokumenty);

- czyszczeniu  i  zabezpieczeniu  opraw zabytkowych  –  113 
jednostek.

Dezynfekcji poza siedzibą Biblioteki, w Muzeum Piśmiennictwa 
w  Grębocinie  koło  Torunia,  poddana  została  całość  zasobu 
czasopism  powojennych  przed  ich  przeniesieniem  do  nowego 
gmachu.  Tak  masowym  odkażaniem  w  komorze  próżniowej 
zostało objętych ok. 2.000 mb czasopism.
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Archiwizacja zbiorów

Na zlecenie Biblioteki Gdańskiej  firma Mikrofilm-Center 
kontynuowała  regularne  skanowanie  kart  katalogowych  dla 
potrzeb  katalogu  on-line,  które  uprzednio  zostały  przez 
pracowników  Biblioteki  poddane  melioracji  i  uporządkowaniu 
(korekta,  przepisywanie,  uzupełnianie).  W  sumie  zeskanowano 
ponad 280.000    kart katalogu alfabetycznego i przedmiotowego.
 Systematycznie mikrofilmowane były starodruki i rękopisy 
zamawiane przez czytelników, oraz najcenniejsze obiekty z XVI, 
XVII i XVIII wieku, a także wielotomowe ciągi czasopism jak np. 
ponad 50 roczników „Głosu Wybrzeża”.

W sumie w roku 2006 baza mikrofilmów powiększyła się o 
206.516   klatek na  773 szpulach. Ilość CD wzrosła o 419 płytek 
Stan na dzień 31.12.2006 r. wynosił:
1. mikrofilmy -  1.697.801  klatek na  6.965 szpulach;
2. CD -  1.850 płyt.

Rok  2006  przyniósł  w  dziedzinie  archiwizacji  rozpoczęcie 
współpracy  z  Naukową  Akademicką  Siecią  Komputerową 
(NASK),  której  przedmiotem  jest  promocja  i  popularyzacja  w 
internecie cennych i rzadkich obiektów bibliotecznych.
Umieszczane  wraz  z  opisami  i  metryczkami  na  stronie  portalu 
internetowego  www.polska.pl  w  dziale  „skarby  dziedzictwa 
narodowego”  stanowią  niezwykle  ważną  prezentację 
zarchiwizowanych  i  zeskanowanych  obiektów  zabytkowych  ze 
zbiorów  BG  PAN.  NA stronie  NASK  znalazły  się  m.in.  atlasy 
Doppelmayera  i  Cellariusa,  piękny Antyfonarz  z  kościoła  Najś. 
Marii  Panny,  ilustrowana  historia  Gdańska  R.  Curicke,  działa 
Euklidesa i  Św. Hieronima.

13. Działalność dydaktyczna i popularyzatorska

W  Bibliotece  Gdańskiej  na  przestrzeni  całego  roku 
przeprowadzono  szereg  lekcji,  szkoleń  bibliotecznych  oraz 
pokazów z prelekcjami
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prezentujących  zasoby  należące  do  Zbiorów  Specjalnych.  140 
osób  -  bibliotekarzy,  studentów  i  młodzieży  szkolnej  - 
zapoznawało  się  
z katalogami, z zasadami korzystania z nich i z historią Biblioteki 
Gdańskiej.  Jednym  z  ważniejszych  szkoleń  było  spotkanie 
bibliotekarzy  Trójmiasta   z  firmą  Mikrofilm-Center,  która 
zapoznała  zebranych  z  nową  elektroniczną  wersją  on-line 
dotychczasowych katalogów kartkowych na przykładzie katalogu 
alfabetycznego Biblioteki Gdańskiej. 
Pracownicy Zbiorów Specjalnych przygotowali  i  przeprowadzili 
dla  tych  samych  grup  odbiorców,  a  także  dla  licznie 
odwiedzających Bibliotekę gości zagranicznych (łącznie dla 480 
osób, w tym 180 gości zagranicznych) 28 pokazów wzbogaconych 
prelekcjami, prezentując w układzie tematycznym najcenniejsze i 
najstarsze zasoby Biblioteki. M.in. w grupie zagranicznych gości 
Biblioteki znalazła się rodzina konsula honorowego RP z Francji – 
B. de Bentzmanna, potomka znakomitego gdańskiego rodu z XVI i 
XVII  wieku, dla której  przygotowano bogaty materiał  źródłowy 
dotyczący historii tej rodziny. 
Wśród  adresatów  organizowanych  przez  Bibliotekę  pokazów 
znalazła  się  już  tradycyjnie  duża  grupa  pracowników  Urzędu 
Miasta  Gdańska,  którym  zaprezentowano  bogatą  dokumentację 
kartograficzną Gdańska. 
 Na szczególne odnotowanie zasługuje pokaz, który miał miejsce 
24  czerwca  2006  r.  w  ramach  „dni  świętojańskich”  –   w 
pomieszczeniach  dawnej  biblioteki  kościoła  Św.  Jana  -  gdzie 
przedstawiono  bezcenny  zbiór  Zappio-Johannitana  stanowiący 
niegdyś bibliotekę  ufundowaną przez Z. Zappio dla tej gdańskiej 
świątyni, który to zbiór od 1945 r.  został włączony do zasobów 
Biblioteki Gdańskiej. Pokazowi towarzyszył wykład na temat tej 
cennej  kolekcji,  adresowany  do  szerokiego  grona  gdańszczan, 
bardzo licznie uczestniczących we wspomnianym pokazie.
Ta  forma  prezentacji  zbiorów,   posiadająca  w  Bibliotece 
wieloletnią  tradycję,  została  w  2006  roku  wzbogacona  o  nową 
formę polegającą  na organizowaniu ogólnie  dostępnych spotkań 
promocyjnych z autorami i redaktorami wybranych książek. 
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Promocja  takich  tytułów  jak:  „Donos  na  Wołtyłę”  M.  Lasoty, 
„Biało-zielona  Solidarność”  J.  Wąsowicza,  „Usłyszeć 
niewidzialne”  ”K.  Tarnowskiego,  „Teatr  małych  form”  pod 
redakcją  J.  Ciechowicza  zgromadziła  na  kolejnych  spotkaniach 
szeroką  grupę  zainteresowanych  czytelników,  poczynając  od 
kibiców „Lechii” poprzez filozofów, teologów,  historyków, aż po 
teatrologów.
Z  myślą  o  turystach  –  ale  nie  tylko  –  zostało  zorganizowane 
spotkanie  z  Panem  Mieczysławem  Parczyńskim  – 
gdańszczaninem,  który  rowerem  przemierzył  całą  Polskę 
utrwalając  trasy  wycieczek  
w imponujących tomach własnoręcznie wykonanych dzienników.
Inną formę kontaktów z czytelnikami stanowiły z kolei wystawy 
z  cyklu  „Scena  znana  i  nieznana”  poświęcone  tematyce 
teatrologicznej i wybitnym postaciom życia teatralnego Gdańska.
Były one eksponowane w nowej siedzibie przy Wałowej 24, tam 
gdzie mieści się  Pracownia Teatrologiczna Biblioteki  Gdańskiej, 
za sprawą której powstały następujące wystawy: 
1. „Ich dwoje w Teatrze Hebanowskiego”-  20 02  – 25.03 .2006. 
2. „Mąż i żona w Teatrze Wybrzeże” -   27.03-20.04. 2006.
3. „Razem w życiu i na scenie”  spotkanie z klanem Michalskich -
     30. 05. 2006.
4. „Alfabet Grażyny Wolszczak” - 3.07.2006.

W ramach  współpracy  z  Gdańskim Areopagiem,  która  w  2006 
roku przebiegała pod hasłem „Rodzina” przygotowano ekspozycję 
pt. „Od rodzinnych progów” ((10.11.-14.12. 2006).
Z kolei współpraca z Instytutem Kaszubskim zaowocowała 
wystawą  z okazji 10-lecia jego działalności oraz 90-tych urodzin 
Profesora Gerarda Labudy (15.12.2006 – 14.01.2007).

Obok wyżej  wymienionych  ekspozycji  istniała  stała  prezentacja 
nowych  nabytków  Biblioteki  w  co  miesiąc  aktualizowanej 
gablocie.
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W budynku   historycznym  tradycyjnie  już  miały  miejsce  duże 
ekspozycje i małe wystawy okolicznościowe. Były to:

1.”Wokół Mozarta”  (20 02. – 21.04.2006). 
2.”Stanisław Lem”  (24.04. – 20.05.2006).
3.”Społeczność muzułmańska w Rzeczpospolitej
   - 80 lat istnienia Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP" 
     (29.05.-19.06.2006).
4.”Republika Wenecka  w zbiorach BG PAN”   (22.06.-
28.08.2006).
5. „Gdańscy matematycy XVI-XVIII w.”  (5.09.- 19.09.2006).

1. „Ks. Jan Twardowski poeta   „1915-2006”  ( 20.01 –23.02. 
2006)
2. „Prof. dr hab. Józef Andrzej Gierowski  1922-2006”  ( 24.02-15. 

    03.2006).
3. „Stanisław Lem  1921-2006”  (15.03-10.04.2006).
4. „Prof. dr hab. Marek Korolko 1926-2006”  (10.04-20.04.2006).
5.„Prof  zw.  dr  hab.  Leszek  Moszyński  1928-2006”  (21.04  -
     27.05.2006).

Poza  siedzibą  Biblioteki  w  Muzeum Narodowym eksponowana 
była  wystawa  pt.  „Dziesięciu  sprawiedliwych”,  natomiast  w 
Warszawie  na Zgromadzeniu  Ogólnym Polskiej  Akademii  Nauk 
wystawa „Biblioteka Gdańska i jej zbiory”.
Także wspomniana wcześniej w rozdziale „Archiwizacja zbiorów” 
współpraca z Naukową Akademicką Siecią Komputerową (NASK) 
stanowiła zupełnie nową i ważną formę popularyzowania wiedzy o 
Bibliotece Gdańskiej i jej zbiorach.
W  ramach  działalności  edukacyjnej  prowadzone  były  praktyki 
studenckie dla dwóch osób (100 godzin) w Dziale Opracowania.
W roku  2006  podpisano  dwie  umowy,  które  poszerzają  grono 
czytelników  korzystających  z  zasobów  BG  PAN  o  studentów 
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dwóch  nowych  uczelni  Wybrzeża:  Bałtyckiej  Wyższej  Szkoły 
Bursztynu  i  Akademii  Zdrowia.  Natomiast  mając  na  uwadze 
młodzież  szkolną,  Biblioteka  udostępniła  firmie  Young  Digital 
Planet  materiały  ikonograficzne  ze  zbiorów  BG  PAN  do 
realizowanego  projektu  edukacyjnego  polegającego  na  wydaniu 
cyklu  leksykonów  
z poszczególnych dziedzin wiedzy na płytach CD.

14.  Udział  w  życiu  naukowym,  szkolenia  i  podnoszenie  
        kwalifikacji

Pracownicy  Biblioteki  Gdańskiej  należą  do  wielu 
towarzystw  i  stowarzyszeń  prowadzących  działalność  naukową: 
Gdańskiego  Towarzystwa  Naukowego,  Polskiego  Towarzystwa 
Badań  nad  Wiekiem  Osiemnastym,  Polskiego  Towarzystwa 
Bibliologicznego,  Polskiego  Towarzystwa  Filologicznego, 
Polskiego Towarzystwa Geograficznego,  Polskiego Towarzystwa 
Językoznawczego,  Polskiego  Towarzystwa  Numizmatycznego, 
Towarzystwa  Miłośników  Języka  Polskiego,   Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich  (mgr  Z.  L.  Pszczółkowska  pełni  funkcję 
członka Zarządu Okręgu), Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego.

Mgr  Jan  Krzemiński  jest  członkiem  Rady  Naukowej 
Muzeum Zamku Malborskiego; dr Maria Pelczar jest  członkiem 
Rady  Naukowej  Biblioteki  Kórnickiej  PAN  i  członkiem  Rady 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej; mgr 
Ewa  Ogonowska  jest  członkiem  Rady  Muzealnej  Muzeum 
Mikołaja  Kopernika  we  Fromborku,  mgr  Krystyna  Jackowska-
Sarnowska  pełni  funkcję  Prezesa  Oddziału  Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki.

Dnia  22  czerwca  2006  roku,  w  60  rocznicę  pierwszego 
powojennego ogólnopolskiego spotkania bibliotekarzy polskich w 
Gdańsku, Biblioteka zorganizowała Sesję Naukową  zatytułowaną: 
„Zbiory Gdańskiej Książnicy  w służbie nauki”. Sesja wskazywała 
na  wszechstronność  historycznego  księgozbioru  Biblioteki  – 
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referaty  przygotowane  i  wygłoszone  przez  zaproszonych 
prelegentów z Krakowa, Warszawy i Gdańska poświęcone  były 
zbiorom muzycznym, zbiorom z zakresu historii sztuki, z zakresu 
nauk   przyrodniczych,  matematycznych,  humanistycznych  i 
technicznych.
Spotkaniu towarzyszyła kolejna wystawa  z cyklu „europejskiego” 
poświęcona tym razem  Republice Weneckiej w zbiorach BG PAN.

Nadal  kontynuowana  była  trwająca  od  kilku  lat  współpraca 
naukowa z:
-  Akademią  Muzyczną  w  Gdańsku  w  zakresie  pełnego 
opracowania  unikatowych  zbiorów  muzykaliów  XVI-XVIII  w. 
znajdujących się w zbiorach BG PAN,
-  Muzeum  Historycznym  Miasta  Gdańska  –  Oddział  Dom 
Uphagena w zakresie opracowania przez Biblioteką dokumentacji 
ikonograficznej dotyczącej architektury Gdańska

Uczestnictwo  Biblioteki  Gdańskiej  w  życiu  naukowym 
przejawiało się również w opracowywaniu scenariuszy wystaw,  
opracowywaniu haseł do katalogów tych wystaw, w wykonywaniu 
bardzo  licznych  kwerend  przed  udostępnieniem  obiektów 
własnych  na  wystawy  i  ekspozycje  organizowane  przez  inne 
instytucje   m.in.:  Muzeum  Narodowe  w  Gdańsku,  Muzeum 
Historii  Miasta  Gdańska,  Nadbałtyckie  Centrum  Kultury, 
Centralne  Muzeum Morskie,  Muzeum Archeologiczne,  Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku.
W ramach planu prac naukowych zarówno kontynuowano tematy 
badawcze z lat poprzednich, jak i  podejmowano całkiem nowe, 
takie jak:

- katalog druków zwartych drugiego obiegu,
- Anglicana i Americana w zbiorach BG PAN,
- bibliografia literacka Gdańska.
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Biblioteka Gdańska wystąpiła  w roli koordynatora i współtwórcy 
(współpracując ściśle z MHMG) obszernego międzynarodowego 
projektu  badawczego  zatytułowanego  „Jan  Heweliusz  na  tle 
epoki”.
Pierwsze robocze spotkanie uczestników projektu miało miejsce  
w Bibliotece w październiku 2006 r.
Uczestniczyła  wraz  z  Władzami  Miasta  Gdańska,   Zakonem 
Karmelitów  i  MHMG  w  podpisaniu  porozumienia  dotyczącego 
odbudowy po pożarze kościoła Św. Katarzyny. 

Pracownicy Biblioteki  Gdańskiej  uczestniczyli  w  szeregu  sesji  
i  konferencji  oraz  szkoleń  organizowanych  w  Trójmieście  i  w 
Polsce:
- mgr Kamila Grzędzińska – w szkoleniu nt. dostępu  zasobów 

elektronicznych  bibliotek  narodowych  nowych  państw 
członkowskich UE w Warszawie,

- mgr Marta Klott-Żychska – w szkoleniu pt. „Kwaśny papier – 
ratowanie  w  skali  masowej  zagrożonych  polskich  zasobów 
bibliotecznych i archiwalnych” w Toruniu,

-     mgr Wanda Pętlicka i Artur Gaicki – w szkoleniu nt. zamówień 

       publicznych w Gdańsku,
- mgr Jan Kordel -    uczestniczył w odprawie szkoleniowej 

pracowników ds.  obronnych i pełnomocników ochrony 
informacji niejawnych w Zespole ds. Obronnych w 
Warszawie,

-      mgr Agnieszka Kubiak -   w Ogólnopolskiej Konferencji       
       Bibliotekarzy Muzycznych w Ciążeniu k. Poznania, 
- Monika  Kwietniewska  –  uczestniczyła  w  Konferencji 

Connaisance  et  Representation  de  l`eau  ......  we  Francji 
wygłaszając artykuł  Man at sea in Polish Jesuit theatre; oraz 
w  organizowaniu  i  w  przygotowaniu  wystawy poświęconej 
wizerunkom Chrystusa w sztuce od antyku do współczesności; 
wygłosiła  również  referat  Kobieta  europejska  w  polemice  
z  traktatem  chińskiego  mandaryna  na  Kongresie  Badaczy 
Osiemnastego Wieku we Wrocławiu,
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-   Teresa  Łuniewska  w  szkoleniu  głównych  księgowych  w  
       Mądralinie,
-   mgr  Marta  Pawlik:  -  w VII  Europejskiej  Konferencji        
       Archiwów  pt. „Archiwista zawód przyszłości w Europie”  
       w Warszawie,   
-   Dyrektor Maria Pelczar – szkolenie dla dyrektorów placówek 
       Polskiej  Akademii  Nauk  dot.  zasad  finansowania  i 
prowadzenia  
       instytucji budżetowej w Warszawie; dla dyrektorów placówek 
       posiadających Narodowy Zasób Biblioteczny,
- mgr Anna  Walczak   -  w  warsztatach  pt.  „Tworzenie 

słownictwa   jhp  KABA  w  Warszawie  oraz  w  szkoleniu 
„Kwaśny papier  – ratowanie w skali  masowej  zagrożonych 
polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych” w Toruniu, 
oraz w szkoleniu pt.„Cyfrowa edukacja dzieci i młodzieży” w 
Warszawie,

-   mgr inż. Anna Wytyk – w szkoleniu nt. opracowania zbiorów 
       kartograficznych w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
Biblioteka wspomagała seminaria i sesje naukowe organizowane 
przez  środowisko  naukowe  Gdańska   (Gmina  żydowska  na 
Pomorzu,  Tradycje  gdańskiej  humanistyki) oraz  inicjatywy  z 
zakresu   warsztatów  dla  nauczycieli  i  wolontariuszy  (Areopag 
Gdański) poprzez użyczanie miejsca i pomoc organizacyjną.
W ramach podnoszenia kwalifikacji naukę kontynuowali :
- studia  w  zakresie  historii  filozofii  na  KUL-u  -  mgr  Beata 

Gryzio (studia doktoranckie),
- magisterskie studia uzupełniające na Uniwersytecie Gdańskim 

na  kierunku  Finanse  i  Bankowość  (specjalność: 
rachunkowość)-  Elżbieta Iskra, 

- studia  na  kierunku  Politologia  w  Wyższej  Szkole 
Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi - Maciej Mielniczuk,

-   studia w zakresie historii na Uniwersytecie Gdańskim – Michał 

      Morawski,
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-    magisterskie studia uzupełniające na Uniwersytecie Gdańskim 
na  
      Wydziale Ekonomicznym podjął Artur Gaicki,
-    studia  zaoczne  (na  Uniwersytecie  Gdańskim  –  Wydziale 
Filologii  
      Polskiej, Bibliotekoznawsto -  Klimkowska Józefa
- naukę w szkole średniej – Czyżniewska Beata,
- naukę  w  Liceum  Ogólnokształcącym  dla  dorosłych  - 

Matyszczak Piotr . 

Komisja Szkoleniowa Biblioteki Gdańskiej PAN działała w 
składzie:
Przewodnicząca: dr Maria Pelczar - Dyrektor BG PAN
Sekretarz:            mgr Krystyna Świerkosz

Wygłoszono 5 prelekcji, w których uczestniczyły 94 osoby.
Tematy odczytów były następujące:

1. Prof. dr hab. Zbigniew Nowak:  Moje spotkania z książką 
(25.01. - udział 25 osób)

2. Mgr Beata Meller: Bibliografia publikacji prasowych 
dotyczących BG PAN. Omówienie projektu (29.03 - udział 
15 osób)

3. Dr Maria Babnis: Konstytucje polskie w zbiorach Biblioteki 
Gdańskiej PAN (31.05. - udział 20 osób)

4. Mgr Jan Kordel: Spuścizna Stanisława Hebanowskiego w 
zbiorach rękopisów Biblioteki Gdańskiej PAN (26.09. - 
udział 15 osób)

5.   Dr  Aleksander Klemp: Biblioteka Gdańska w oczach 
cudzoziemców w XVII-XVIII wieku - na podstawie 
znanych i nieznanych relacji obcych podróżników (28.11. - 
udział 19 osób)
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15.Publikacje pracowników

Publikacje pracowników Biblioteki Gdańskiej PAN w 2006 roku:

Ewa  Czerniakowska,  Lektorzy  języka  polskiego  w  Gdańskim 
Gimnazjum Akademickim za panowania króla Stanisława Augusta, 
„Teki Gdańskie”, t. VI-VII 2005, Gdańsk 2006, s. 7 – 17.

Ewa  Czerniakowska,   Dzieje  wydania  Dokładnego-polskiego 
słownika  Krzysztofa  Celestyna  Mrongowiusza  (1837), 
„Mrągowskie Studia Humanistyczne”, t. 6-7: 2004/2005, s.  214-
225.

Ewa  Czerniakowska,   Kult  Adama  Mickiewicza  w  Gdańsku  w 
ostatnim dziesięcioleciu XIX wieku, Gdańsk 2006, ss. 24.

Małgorzata  Czerniakowska,  Związki  Jana  Heweliusza  z  Royal  
Society w Londynie, „Rocznik Gdański”, t. 65: 2005, r. wyd. 2006, 
s. 121-136.

Małgorzata Czerniakowska, Leonard Euler (1707-1783) i Polska – 
Leonard Euler (1707-1783) und Polen, Gdańsk, 2006.- 32 s.

Danuta Lewczuk, Charakterystyka księgozbioru Mrongowiusza na  
podstawie  inwentarza  rękopiśmiennego  jego  biblioteki. 
Mrągowskie Studia Humanistyczne. T.6-7, 2004/2005, s. 276-287.

Krystyna Jackowska: Dwadzieścia haseł przedmiotowych w:  Jak 
żywa jest martwa natura. Katalog wystawy w Muzeum Pomorza 
Środkowego w Słupsku, czerwiec –sierpień 2006, s. 57-58, 60-63, 
67-68, 77-91, 104-105.

Krystyna  Jackowska:  Trzydzieści  osiem haseł  przedmiotowych  
[w:]  Portret ponad wszystko,  Jacob Wessel  i  jego wiek.  Katalog 
wystawy  w  Muzeum  Narodowym  w  Gdańsku  15.12.2005-
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26.02.2006,  pod  red.  Anny  Mosingiewicz  i  Dariusza  Kaczora, 
Gdańsk  2005,  s.  9,  107,  125-126,  130-132,  134,  136,  138-145, 
147-161, 1912-192, 197-200, 201-2-2, 209, 210.

Jolanta Turowska: Biblioteki wyższych szkół niepublicznych 
Trójmiasta [w:] 
Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny] / red. naczelny Bożena 
Bednarek-Michalska http://www.ebib.info/2006/81/

16. Współpraca z zagranicą

Biblioteka Gdańska utrzymywała stałe kontakty z bibliotekami 
i  instytucjami  z  około 24 krajów,  głównie w zakresie  wymiany 
wydawnictw i przyjmowania czytelników zagranicznych.
Również  dla  czytelników  zagranicznych  wykonywano  szereg 
specjalistycznych kwerend (zob. rozdział 9) oraz przesyłano kopie 
materiałów ze zbiorów Biblioteki w postaci skanów.
Biblioteka  Gdańska   przystąpiła  w  roku  2006  do  Konsorcjum 
Europejskich Bibliotek Naukowych (CERL) oraz zgłosiła akces do 
współpracy  z  powstającym  w  Gdańsku  Europejskim  Centrum 
Solidarności.  Jak  wspomniano  w  rozdziale  14  współtworzyła 
międzynarodowy projekt badawczy poświęcony Heweliuszowi.

17. Wydawnictwa

Biblioteka Gdańska nie wydała drukiem żadnej publikacji, 
niemniej, przygotowany został do druku i zrecenzowany kolejny 
tom periodyku Libri Gedanenses (t. XXIII/XXIV).
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18. Administracja

Prace remontowo -budowlane

W  oparciu  o  przyznane  w  budżecie  środki  oraz  pożyczkę 
Miasta  prowadzono rozpoczęte  w 2005 roku prace  remontowo-
rewaloryzacyjne  w  budynku  historycznym  Biblioteki  przy 
Wałowej  15.  Ze  względu  na  ograniczone  środki  finansowe 
dokonano  pełnego   remontu  Czytelni  Zbiorów  Specjalnych 
(łącznie  z  wymianą  stylowych  mebli)    i  tylko  częściowego 
remontu w  holu głównym przywracając  wygląd obu pomieszczeń 
zgodnie  z  wytycznymi  konserwatora  wojewódzkiego  do  stanu 
pierwotnego. Koszt całości tych prac wyniósł ponad 720.000,00 zł. 
Ponadto  w  związku  ze  zmianą  przeznaczenia  poszczególnych 
pokoi, a także zagospodarowaniem opuszczonych pomieszczeń w 
związku  z  przeniesieniem  Działu  Gromadzenia  i  Działu 
Opracowania do nowego budynku,  wykonano remont  (wymiana 
instalacji  elektrycznej,  kanalizacji,  malowanie  i  cyklinowanie 
podłóg)  całości  pomieszczeń  na  trzecim  piętrze  budynku  przy 
Wałowej 15.
Kontynuowano prace nad zwiększeniem bezpieczeństwa zbiorów 
bibliotecznych zwłaszcza tych należących do Narodowego Zasobu 
Bibliotecznego. Dokonano przeniesienia centrum monitorującego 
systemu ochrony z budynku nowego przy Wałowej 24 do budynku 
historycznego  przy Wałowej 15, zwiększono także ilość kamer  
i wprowadzono System Kontroli Dostępu „Master”.
Zrealizowano  planowaną  od  kilku  lat  inwestycję  umożliwiającą 
niepełnosprawnym  czytelnikom  korzystanie  z  czytelni  poprzez 
wybudowanie  szybu  windowego.  Zakończenie  prac  nastąpi  po 
zamontowaniu w bieżącym roku podnośnika.

Prace  związane  z  zagospodarowaniem i  wyposażeniem nowego 
budynku

Zakupiono:
1. 25 zestawów komputerowych dla czytelników.
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2.    3 czytniki do mikrofilmów.
2. Serwer. 
3. Meble.
4. Zestaw nagłaśniający.
5. Ścianki prezentacyjne. 
6. Gabloty i witryny ekspozycyjne.
7. Czajniki do pomieszczeń socjalnych.

Prace doraźne,  bieżące umożliwiające normalne funkcjonowanie 
Biblioteki
Zakupiono:
1. Meble do budynku historycznego.
2. Lampy do Czytelni Zbiorów  Specjalnych.
3. Klimatyzatory i wentylatory.
4. Kopiarko-drukarkę dla komórki spraw osobowych.
5. Szafy pancerne dla sekretariatu i OC.
6. 21 skrzyń ewakuacyjnych.
7. Fastykuły z tektury bezkwasowej do przechowywanie zbiorów.
8. Odczynniki do prac konserwatorskich.
9. Materiały biurowe, introligatorskie i środki czystości.

Na  bieżąco  usuwano  drobne  awarie  hydrauliczne,  elektryczne  i 
inne.

Ponadto:
- prowadzono całą dokumentację przetargową,
- prowadzono całą dokumentację ppoż.,
- prowadzono  comiesięczny  wykaz  prywatnych  rozmów 

telefonicznych  w  celu  ustalenia  należności  za  prywatne 
rozmowy 
pracowników Biblioteki,

- prowadzono  księgowość  materiałową  magazynu 
gospodarczego  wykonując  miesięczne  sprawozdania, 
zestawienia obrotów i sald,

- prowadzono  księgi  inwentarzowe  środków  trwałych, 
wyposażenia i pozabilansowych,
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- dokonano  spisu  z  natury  całości  wyposażenia  nowego 
budynku,

- dokonano,  w  ramach  gwarancji,  przeglądu  całości  budynku 
(oddany  do  użytku  w  listopadzie  2005  roku),  który 
zakończony  został  podpisaniem  protokołów  stwierdzonych 
usterek i braków,

- ewidencjonowano  czas  pracy  pracowników  ujmując  na 
kartach rozliczeniowych obecności i absencję pracowników,

- prowadzono  listy  oraz  wydawano  dokumenty  osobom 
ubiegającym  się  o  otrzymanie  pożyczki  mieszkaniowej  
i  prowadzono  szkolenia  nowych  pracowników  w  zakresie 
BHP.

19. Sprawy socjalne 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynosił:
-  stan  środków  pieniężnych  na  dzień 
1.01.2006 
  roku

   6.261,17 
zł.

- odpis podstawowy w 2006 roku 68.000,00 zł.
- odsetki bankowe       391,82 

zł.
- spłaty pożyczek mieszkaniowych  27.783,00 

zł.
Razem 102.435,99 

zł.

Wydatki w 2006 roku:
- świadczenia urlopowe pracowników 41.829,00 zł.
- pożyczki mieszkaniowe (8 osób a’ 4.000 zł.)   32.000,00 zł.
- zapomogi  (9 osób)  11.800,00 

zł.
- bony okolicznościowe ( 40 emerytów) 12.200,00 zł.

Razem 97.829,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 roku –      4.606,99  zł.
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 20. Kancelaria Obrony Cywilnej

Utrzymywane były stałe  kontakty z  WZKiOL UM w Gdańsku, 
dokonano kontroli dokumentacji i działań OC w Bibliotece. 
Do  Kancelarii  wpłynęły  4  dokumenty  z  Zespołu  do  Spraw 
Obronnych  PAN  i  z  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i 
Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Kancelaria sporządziła i przekazała do WZKiOL UM w Gdańsku 
4 dokumenty.
Odpowiedzialny  za  obronę  cywilną  (mgr  Jan  Kordel)  odbył 
szkolenie  prowadzone  przez  Biuro  Spraw  Obronnych  w 
Warszawie
W ramach regularnych szkoleń pracowników zostały dwukrotnie 
przeprowadzone ćwiczenia w sytuacjach alarmowych, oraz w dniu 
28 listopada trening Stałego Dyżuru prowadzony przez ZSO PAN 
z Warszawy.  
Ponadto opracowano: 
- plan  operacyjny  funkcjonowania  BG  PAN  w  warunkach 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
- plan ochrony zabytku nieruchomego, 
- plan zabytków ruchomych,
a także dokumenty potrzebne do bieżącej pracy OC w 2006 r.:
-    kalendarzowy plan działania,
-    kalendarzowy plan szkolenia,
- tematyczny plan działania.
   
21. Uwagi końcowe

Rok 2006 był pierwszym pełnym rokiem kalendarzowym, który 
Biblioteka  Gdańska  przepracowała   dysponując  dwoma 
budynkami: ponad stuletnią, historyczną siedzibą przy Wałowej 15 
oraz nowym, otwartym w listopadzie 2005 roku  gmachem  przy 
Wałowej 24.
W pierwszym budynku  mieszczą się:  Dyrekcja i Administracja, 
Dział  Zbiorów  Specjalnych  z  Pracowniami,  Pracownia 
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Dokumentacji  XIX  wieku,  Pracownia  Introligatorsko-
Konserwatorska, Czytelnia Zbiorów Specjalnych i Czytelnia XIX 
wieku, Sala Katalogowa z katalogami kartkowymi oraz Magazyny 
(zbiorów specjalnych i  publikacji wydanych do 1945 roku).

W nowym budynku miejsce znalazły przeniesione oddziały 
tzw. „nowej książki” – Dział Gromadzenia, Dział Opracowania i 
Dział  Udostępniania.  Ponadto  czytelnie:  Ogólna,  Czasopism  i 
Teatrologiczna, czytelnie do pracy indywidualnej, sala katalogu on 
line, sala konferencyjna a przede wszystkim obszerne, nowoczesne 
magazyny obliczone na pomieszczenie około 800.000 vol.

Warto  zwrócić  uwagę,  że  obok  tradycyjnych  czytelni 
pojawiła  się  nowatorska  propozycja  adresowana  do  środowiska 
uniwersyteckiego i teatralnego Gdańska. Otwarta dla czytelników 
w lutym 2006 roku Czytelnia i zarazem Pracownia Teatrologiczna 
gromadzi  literaturę i  dokumentację teatrologiczną umożliwiając 
czytelnikom  wolny  dostęp  do  półek,  organizuje  regularne 
spotkania i wystawy  w ramach cyklu „Scena znana i nieznana” 
wykonuje  kwerendy  dotyczące  zagadnień  teatrologicznych, 
inicjuje  nowe  zadania  współpracując  z  UG,  z  Muzeum 
Narodowym i całym środowiskiem teatralnym.
Nowością  jest  także  zorganizowanie  wydzielonej  Czytelni 
Czasopism z  wolnym dostępem do  bieżących  numerów gazet  i 
czasopism za dany rok.

W  obu  budynkach  funkcjonują  ośrodki  informacji 
naukowej  dysponujące niezbędnymi  bazami danych,  które służą 
czytelnikom  w  zakresie  informacji  prawnej  (Lex  Polonica),  w 
zakresie  informacji  o  czasopismach  on  line  (Ebsco,  ISSN), 
wreszcie  w  zakresie  światowej  wiedzy  encyklopedycznej 
( Britannica Online Academic Edition).
Ważnym obszarem działalności Biblioteki Gdańskiej w 2006 roku 
była  kontynuacja  systematycznie  od   szeregu  lat  prowadzonej 
archiwizacji  zbiorów,  polegającej  na  mikrofilmowaniu  i 
skanowaniu  najstarszych,  najcenniejszych  a  jednocześnie 
najbardziej zagrożonych obiektów. Rok 2006 zapisał się w historii 
archiwizacji   zbiorów  gdańskich  faktem  rozpoczęcia  bardzo 
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dobrze  zapowiadającej  się  współpracy  z  Naukową  Akademicką 
Siecią Komputerową (NASK).
Przedmiotem  tej  współpracy  jest  promocja  i  popularyzacja 
cennych i  rzadkich obiektów bibliotecznych ze zbiorów liczącej 
ponad czterysta lat Biblioteki Gdańskiej,  które wraz z opisami i 
metryczkami umieszczane są w portalu  www.Polska.pl , w dziale 
„Skarby  dziedzictwa  narodowego”.  Wspomniany  portal,  ze 
względu na interesujący i ambitny dobór treści, a także wykonaną 
ze  znawstwem  staranną  redakcję  merytoryczną  i  graficzną 
zamieszczanych  materiałów,  cieszy  się  dużą  popularnością  i 
zainteresowaniem wśród  internautów  wywodzących  się  spośród 
młodzieży szkolnej, studenckiej,  spośród badaczy i naukowców, 
wreszcie spośród wszystkich miłośników Gdańska i jego historii.
Unikatowe zbiory Biblioteki Gdańskiej, cieszące się, jako źródło 
informacji  historycznej,  wielkim  zainteresowaniem  badaczy 
polskich i zagranicznych, dzięki współpracy z NASK są znacznie 
szerzej  wykorzystywane tak w służbie nauki,  jak i  w procesach 
edukacyjnych oraz kulturotwórczych. 
Wychodząc  naprzeciw  potrzebom  czytelników,  pragnącym 
korzystać  z  katalogów  kartkowych  poprzez  Internet, 
zdecydowanie  przyspieszono  prace   nad  skanowaniem  kart 
katalogowych i opracowaniem pełnego katalogu on line zbiorów 
bibliotecznych. W efekcie udostępniony został w wersji testowej 
katalog  XIX  wieku,  całość  katalogu  alfabetycznego  i  część 
katalogu  przedmiotowego  publikacji  wydanych  po  1945  roku. 
Także z myślą o czytelnikach  ale i o pracownikach oba budynki 
wyposażono w nowy sprzęt komputerowy, wysokiej klasy czytniki 
do  mikrofilmów,  własny  serwer,  na  którym  będą  posadowione 
katalogi  on  line,  co  zapewne  poprawi  sprawność  i  szybkość 
obsługi internetowej.
Prace związane z przeprowadzeniem do nowej siedziby zasobów 
wydanych po 1945 roku, rozpoczęte w roku 2005, trwały także w 
roku 2006. Zasoby czasopism przed przeprowadzką zostały objęte 
wielką akcją  odkażania w komorze próżniowej  i  w tym celu były 
kolejnymi transportami przewożone do Muzeum Piśmiennictwa w 
Grębocinie koło Torunia, a po powrocie rozmieszczane  w nowych 
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magazynach.  Niestety  brak  regałów  na  kolejnych   (poza  I) 
piętrach   magazynu  sprawił,  ze  część  zbiorów   trzeba  było 
składować  na  podłodze;  mimo  usilnych  starań  nie  udało  się 
pozyskać  środków  na   wyposażenie  w  regały  typu  compact 
dalszych pięter.
W minionym roku kontynuowano rozpoczęte jeszcze w 2005 roku 
prace remontowe w historycznym budynku nadzorowane  przez 
konserwatora  zabytków.  Zakończono  rewaloryzację  czytelni 
zbiorów specjalnych i  hallu wejściowego połączoną z renowacją 
zabytkowej  stolarki   i  zmianą wystroju  czytelni  wyposażonej  w 
nowy  komplet   mebli.  W  remoncie  tym  uwzględniono 
przygotowanie szybu na podnośnik dla niepełnosprawnych, który 
umożliwi  wjazd  wózkiem  inwalidzkim  na  poziom  czytelni  i 
katalogu.
Część  środków  finansowych  zainwestowanych   w  te  ogromnie 
odpowiedzialne  prace   pochodziła  z   bezprocentowej  pożyczki 
udzielonej  Bibliotece  przez  Prezydenta  Miasta  Gdańska. 
Otrzymanie  pożyczki  dowiodło  w  sposób  widomy,  że 
zainteresowanie Władz Gdańska problemami  Gdańskiej przecież 
Książnicy  zdecydowanie wzrosło i okazało się satysfakcjonujące.
Wśród działań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zbiorów w 
roku  2006   dokonano  rozbudowania  i  przeniesienia   centrum 
monitoringu  do  historycznego  gmachu,  tak  że 
dwudziestoczterogodzinny,  bezpośredni  nadzór  fizyczny 
przypisany został  do najstarszych i najcenniejszych zbiorów. 
Znaczącym wydarzeniem, które odcisnęło trwały  ślad w ostatnich 
latach historii Biblioteki Gdańskiej,  stało się przejęcie,  na mocy 
decyzji Prezesa Polskiej Akademii Nauk, zbiorów zlikwidowanej 
dnia 7 grudnia 2005 roku Biblioteki PAN w Warszawie.  
Efektem tej decyzji było odebranie  i rozładowanie w 2006 roku 
ogromnego transportu kilkunastu TIR-ów , których zawartość w 
postaci  kartonów z  książkami  oraz  mebli  została  ulokowana  w 
nowym budynku Biblioteki. Książki zagrożone pleśnią i grzybami 
złożono oddzielnie w piwnicach. Z powodu braku regałów  (dotąd 
wyposażono tylko I piętro magazynu) książki na razie pozostały 
spakowane w kartonach a  Bibliotekę czeka jeszcze wielka praca 
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związana  z  formalnym  przyjęciem  i   zagospodarowaniem  tego 
200-tysiecznego księgozbioru.  
 Biblioteka  Gdańska  jako  placówka  pomocnicza  nauki  w 
strukturach  Polskiej  Akademii  Nauk  realizowała  ponadto  liczne 
zadania   z  zakresu  działalności  popularyzatorskiej  i 
wystawienniczej.
W czerwcu 2006 roku, została zorganizowana sesja naukowa  pt: 
„Zbiory  Gdańskiej  Książnicy  w służbie  nauki”,  która wyraźnie 
wskazywała  na  wszechstronny  charakter  historycznych  zbiorów 
biblioteki.  Spotkaniu  towarzyszyła  kolejna  wystawa  z  cyklu 
„europejskiego”  poświęcona tym razem  Republice Weneckiej  
w zbiorach BG PAN.
Nie była to jedyna wystawa – na przestrzeni roku 2006 Biblioteka 
zapraszała  gości  na   duże  ekspozycje  poświęcone  Mozartowi, 
Lemowi, gdańskim matematykom XVI-XVIII wieku, społeczności 
muzułmańskiej  w  Rzeczpospolitej,  wydawnictwom  Instytutu 
Kaszubskiego,  w  tym  dorobkowi  naukowemu  Profesora  G. 
Labudy.  Szczególnie  edukacyjny  charakter  miała  wystawa 
zatytułowana  „Od  rodzinnych  progów”  towarzysząca 
Gdańskiemu Areopagowi   obradującemu pod  hasłem Rodzina  i 
Ojczyzna.  Ponadto  zbiory  gdańskie  były  też  nierzadko 
wypożyczane,   w  ramach  współpracy,   innym  placówkom 
prowadzącym  działalność  wystawienniczą.  Wyrazem  docenienia 
roli zbiorów gdańskich w działalności wystawienniczej Muzeum 
Narodowego było przyznanie Bibliotece Złotego Medalu Muzeum. 
Obok cytowanych powyżej dużych i ogólnie dostępnych  wystaw, 
miały  miejsce  specjalistyczne  pokazy  z  prelekcjami 
przygotowywane  ze  zbiorów  specjalnych  na  zamówienie 
określonych grup odbiorców. 
Dla  czytelników  organizowane  były  także  szkolenia,  lekcje 
biblioteczne, wykłady specjalistyczne, praktyki - rozmaite formy 
kształcenia  i  popularyzowania  nauki  odpowiadające  na 
zapotrzebowanie  środowiska,  poczynając  od  uczniów,  poprzez 
studentów, do  badaczy i ludzi nauki.
W zakresie działalności wydawniczej nie ukazała się co prawda 
drukiem  żadna  publikacja   ale  kolejny  tom  periodyku  „Libri  
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Gedanensis”  (T.XXIII/XIV)  został  przygotowany  do  druku  i 
zrecenzowany,  tak  by można go  było  wydać na  początku 2007 
roku.  Na  jego  treść  składa  się   kilka  interesujących  artykułów 
dokumentujących zbiory Biblioteki Gdańskiej oraz sprawozdanie 
ze wspomnianej  wyżej  sesji   poświęconej  zbiorom gdańskim w 
służbie nauki. 
Natomiast  w  planie  prac  naukowych  Biblioteki  na  rok  2006 
kontynuowano  szereg  tematów  badawczych  z  lat  poprzednich, 
które bądź dokumentują zbiory BG PAN, bądź mówią o własnych 
zainteresowaniach naukowych ich autorów. 
Niewątpliwie na odnotowanie zasługuje wystąpienie Biblioteki w 
roli  koordynatora  i  współtwórcy obszernego międzynarodowego 
projektu  badawczego  zatytułowanego:  „Jan  Heweliusz  na  tle  
epoki” –  pierwsze  robocze  spotkanie   uczestników  programu 
miało miejsce w październiku 2006 roku właśnie  w  Bibliotece 
Gdańskiej pod przewodnictwem pani dr Marii Pelczar, dyrektora 
Biblioteki.
Rok  2006  –  pierwszy  rok  pracy  w  poszerzonej  przestrzeni 
bibliotecznej  i  nowym  układzie  logistycznym  –  był  zarówno 
rokiem powrotu do stałych, tradycyjnych zadań bibliotecznych jak 
i rokiem realizacji nowych wyzwań w nowych realiach.

DYREKTOR
dr Maria Pelczar
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SESJA NAUKOWA
ZBIORY BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ W SŁUŻBIE NAUKI
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OTWARCIE PRACOWNII TEATROLOGICZNEJ 
SPOTKANIE Z HALINĄ WINIARSKĄ I JERZYM KISZKISEM

SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANEM PARCZYŃSKIM

55



CZYTELNIA ZBIORÓW SPECJALNYCH 
PO GENERALNYM REMONCIE
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ODRESTAUROWANA GALERIA
 HERBÓW MIAST POMORSKICH
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FRAGMENT WYSTAWY 
SPOŁECZNOŚĆ MUZUŁMAŃSKA W RZECZPOSPOLITEJ

PROMOCJA KSIĄŻKI  TEATR MAŁYCH FORM
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PREZENTACJA BIBLIOTEKA GDAŃSKA I JEJ ZBIORY 
PODCZAS TRWANIA 107 SESJI ZGROMADZENIA 

OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK 
(Warszawa 18-19 grudnia 2006 roku)
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Uzupełnienie do rozdziału 14

Pracownicy Biblioteki Gdańskiej wygłosili następujące referaty:

1. Ewa Czerniakowska: 
     „Kult  Adama  Mickiewicza  w  Gdańsku  w  ostatnim 

dziesięcioleciu  XIX  wieku”   na  obchodach  Tygodnia 
Bibliotek  w  Pedagogicznej  Bibliotece  Wojewódzkiej  
w Gdańsku;

     „Nazwy miejscowe z południowych okolic Warszawy”   na 
Zebraniu Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników 
Języka Polskiego w Gdańsku;
„Bernard Zygmunt Milski jako obrońca języka polskiego w 
Gdańsku  w  ostatnim  dziesięcioleciu  XIX  w.”  na  sesji 
jubileuszowej  Oddziału  Gdańskiego  Towarzystwa 
Miłośników Języka Polskiego w Gdańsku;
„Leksyka  dialektalna  w  słowniku  K.C.  Mrongowiusza  z 
1803  roku”  na  XI  Sympozjum  Dialektologiczno-
Onomastycznym w Wejherowie;

2. Małgorzata  Czerniakowska  „Król  Stanisław  August  jako 
miłośnik nauk ścisłych” na Kongresie Badaczy XVIII w. 
we Wrocławiu;
„Zasługi  Jana  Śniadeckiego  dla  rozwoju  polskiej 
terminologii naukowej” na sesji jubileuszowej Gdańskiego 
Oddziału Towarzystwa Miłośników Języka  Polskiego”  w 
Gdańsku;
„Gdańskie  Towarzystwo  Przyrodnicze”  na  zebraniu  
I Wydziału Towarzystwa Naukowego w Gdańsku.

3. Krystyna Sarnowska - Jackowska:
„Treści ideowe portretu Jana Heweliusza”, na sesji pt. 
„Portret w Prusach Królewskich” w Zakładzie Historii 
Sztuki Instytutu Historii UG; 
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      „Kolekcja  grafiki  w  zbiorach  BG  PAN”  na  sesji  pt. 
„Polskie kolekcjonerstwo grafiki - dawne i współczesne”, 
organizowane przez Muzeum Narodowe w Warszawie; 

      „Ikonografia  kościoła  św.  Apostołów Piotra  i  Pawła  
w Gdańsku” na sesji  pt.  „Kościół Św. Apostołów Piotra  
i Pawła w Gdańsku dawniej i współcześnie”.  

4. Zenobia  L.Pszczółkowska  wygłosiła  odczyt  na 
Uniwersytecie III wieku w Gdańsku pt. „Droga Bonifacia 
do Gdańska”.

5. Mgr Krystyna Świerkosz i mgr Helena Dzienis wygłosiły 
prelekcję  w  meczecie  nt.  wystawy „Społeczność 
muzułmańska w RP”.
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