Sprawozdanie
z działalności
Biblioteki Gdańskiej
Polskiej Akademii Nauk
w 2009 roku

1. Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna, ustalona i zatwierdzona przez
Zastępcę Sekretarza Naukowego PAN 13 listopada 1985 roku
ze zmianami wprowadzonymi kolejnymi decyzjami Dyrektora,
przedstawiała się następująco:
I.
Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów;
II.
Dział Opracowania Druków Nowych;
III. Dział Druków XIX i pierwszej połowy XX wieku
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(nabytki do roku 1945);
Dział Udostępniania i Informacji Naukowej;
Dział Zbiorów Specjalnych:
Pracownia Dokumentów Wtórnych i
Informatycznych ;
Pracownia Dokumentów Życia Społecznego;
Pracownia Grafiki;
Pracownia Kartografii;
Pracownia Muzykologiczna;
Pracownia Numizmatów, Ekslibrisów i Fotografii;
Pracownia Rękopisów;
Pracownia Starych Druków;
Pracownia Teatrologiczna;
VI. Dział Konserwatorsko-Introligatorski:
Pracownia Konserwacji;
Pracownia Introligatorska;
Laboratorium Odkwaszania Druków;
VII. Dział Finansowo – Księgowy;
VIII. Dział Administracyjno – Gospodarczy:
Komórka ds. Pracowniczych;
Komórka ds. Techniczno-Gospodarczych;
Komórka ds. BHP;
IX. Sekretariat;
X.
Archiwum Zakładowe;
XI. Redakcja Wydawnictw;
XII. Kancelaria Obrony Cywilnej.
2. Rada Naukowa
IV.
V.

Rada Naukowa powołana decyzją Przewodniczącego
Wydziału I Nauk Społecznych PAN z dnia 24 stycznia 2007 roku,
działała w następującym składzie:
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
prof. dr hab. Jan Drwal
mgr Michał Jagiełło
prof. dr hab. Tomasz Jasiński
mgr Ewa Kobierska – Maciuszko
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prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk
prof. dr hab. Jacek Marecki
prof. dr hab. Mieczysław Nurek
mgr Ewa Ogonowska
dr Maria Pelczar
mgr Wanda Pętlicka
dr Dobrosława Platt
prof. dr hab. Jan Strelau
mgr Stefania Sychta
dr Zofia Tylewska-Ostrowska
mgr Anna Walczak
W roku 2009 Rada Naukowa odbyła trzy posiedzenia.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 30.03.2009 członkom Rady
Naukowej zostało przedstawione przez Dyrektora sprawozdanie z
działalności Biblioteki w roku 2008, oraz aktualna sytuacja
Biblioteki. Z wyraźnym zadowoleniem przyjęto wiadomość o
znacznych zmianach w zakresie uposażeń pracowników.
Posiedzeniu
Rady Naukowej
towarzyszyła
prezentacja
zeskanowanych zbiorów BGPAN dostępnych na stronie NASK –
www.polska.pl
Drugie posiedzenie Rady Naukowej w dniu 03.07.2009 r. miało
odmienny charakter. Członkom Rady zostały przedstawione przez
Przewodniczącego Komisji Konkursowej wyniki prac Komisji
powołanej do wyłonienia kandydata na dyrektora BG PAN w
latach 2010-2013. Rada Naukowa w tajnym głosowaniu dokonała
wyboru kandydata.
Na trzecim posiedzeniu w dniu 27.11.2009 r. dyrektor dr Maria
Pelczar omówiła najważniejsze dokonania roku 2009, szczególną
uwagę poświęcając Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, a także
postępowi prac w zakresie nowoczesnego opracowywania
zbiorów, w tym zbiorów specjalnych i zbiorów XIX wieku.
Wicedyrektor mgr Wanda Pętlicka przedstawiła plan prac
naukowych i wydawniczych na rok 2010, a dyrektor dr Maria
Pelczar wymieniła sprawy, które zdaniem dyrekcji winny być
rozwiązane lub kontynuowane w roku 2010, tak z zakresu
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podpisanych umów o współpracy jak również w zakresie
inwestycji i remontów, niezależnie od tego, kto będzie sprawował
funkcję dyrektora BG PAN.

3. Kolegium Biblioteki Gdańskiej
Kolegium Biblioteki Gdańskiej odbyło dziesięć
posiedzeń, na których zgodnie z przyjętym planem pracy
Kolegium omawiano bieżące problemy: wyniki pracy w
roku 2008; problemy poszczególnych Działów i Pracowni;
stan zaawansowania prac nad elektroniczną formą
dotychczasowych katalogów kartkowych i nad dostępnością
informacji o zbiorach w internecie poprzez Pomorską
Bibliotekę Cyfrową i Bibliotekę Cyfrową Biblioteki
Gdańskiej, a także portal NASK; prace Komisji Szkoleniowej
i Skontrowej; aktualną sytuację kadrową i finansową
jednostki, w tym także wykorzystanie urlopów
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wypoczynkowych; projekt budżetu Biblioteki Gdańskiej na
rok 2010 i jego podział, a także podział funduszu socjalnego
i mieszkaniowego i jego wykorzystanie ; plany pracy na rok
2010; aktualne problemy bieżące.

4. Skład osobowy na dzień 31 grudnia 2009 roku
Ogółem w dniu 31 grudnia 2009 roku pracowało w
Bibliotece Gdańskiej PAN 76 pracowników
pełnozatrudnionych i 30 osób w grupie pracowników
niepełnozatrudnionych.
Łącznie 106 osób.
Pracownicy pełnozatrudnieni: 76 osób
Pracownik naukowo – badawczy: adiunkt dr Maria Pelczar
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Bibliotekarze dyplomowani
- starsi kustosze dyplomowani:
mgr Roman Dzięgielewski
mgr Jan Kordel*
mgr Zenobia Pszczółkowska
mgr Krystyna Świerkosz
- kustosz dyplomowany:
mgr Ewa Penkalla
Pracownicy służby bibliotecznej

- starsi kustosze: dr Aleksander Baliński
mgr Elżbieta Czapiewska
mgr Ewa Czerniakowska
mgr Małgorzata Czerniakowska
mgr Grażyna Ewert

mgr Katarzyna Garstka
mgr Danuta Lewczuk
Anna Łaszewska
mgr Maria Ożugowska
mgr Wanda Pętlicka
mgr Maria Sokołowska
mgr Anna Szturgulewska
mgr Joanna Śliwa
mgr Izabela Wajer-Kjellander
mgr Anna Walczak
mgr inż. Anna Wytyk**
* specjalista ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych- dodatkowe ½ etatu

** sprzątanie na 1/5 etatu

- starsi bibliotekarze: Józefa Klimkowska
mgr Agnieszka Kubiak
mgr Magdalena Madeja-Grzyb
mgr Marta Pawlik
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mgr Anna Potorska
Urszula Preiss
dr Zofia Tylewska-Ostrowska
mgr Anna Więcek
- bibliotekarze:

mgr Dagmara Binkowska
mgr Aneta Bury
mgr Tomasz Larczyński
mgr Ewa Łuniewska
mgr Paweł Pinkiewicz
Teresa Wieczerzak
- młodsi bibliotekarze:
Beata Formella
Iwona Juras
mgr Agata Larczyńska
mgr Ewa Lichnerowicz
Michał Morawski
mgr Maria Otto
Izabela Pawłowicz
Grażyna Szymańska
- starsi magazynierzy biblioteczni:
Andrzej Czajka
Małgorzata Dudzińska
Krystyna Garbacz
Maria Jurczyk*
Bogusława Kowalska
Stefania Kozłowska
Dorota Kusz
Grażyna Müller
* sprzątanie na 1/3 etatu

Danuta Nowak
Grażyna Ogrodowczyk
Anna Raplis
Elżbieta Wasielewska
Barbara Woźniczka-Smentek
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Introligatorzy:

Beata Czyżniewska
Marek Czyżniewski
Andrzej Littwitz
Lidia Matyszczak
Jadwiga Węsierska

Pracownicy ekonomiczni:
mgr Alicja Świątek
Renata Reglińska*
Agnieszka Rykalska**
Pracownicy adm. – gosp.:
Barbara Foremnik
mgr Elżbieta Iskra
Maciej Mielniczuk***
Rzemieślnicy:

Sprzątaczki:

*
**
***

Jan Garbacz
Piotr Matyszczak
Adam Tramowski
Elżbieta Berenthal
Joanna Cieciora
Stefania Kiżewska
Elżbieta Legomina
Violetta Litwin

samodzielny księgowy PKZP na 2/5 etatu
starszy księgowy PKZP na 1/5 etatu
starszy inspektor ds. BHP na ¼ etatu

Pracownicy niepełnozatrudnieni: 30 osób
Bibliotekarze dyplomowani :
- starsi kustosze dyplomowani:
dr Maria Babnis (7/10 etatu)
mgr Helena Dzienis (3/4 etatu)
mgr Ewa Ogonowska ( 3/4 etatu)
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Pracownicy służby bibliotecznej:
- starsi kustosze:
mgr Teresa Gajewska (3/4 etatu)
mgr Beata Gryzio (1/2 etatu )
mgr Marta Klott – Żychska (3/4 etatu)
mgr Beata Meller (3/4 etatu)
mgr Krystyna Sarnowska-Jackowska
(3/4 etatu)

mgr Stefania Sychta (3/4 etatu)
mgr Anna Trojanowska (3/4 etatu)
mgr Danuta Zimmermann (1/2 etatu)
- kustosze:
mgr Ewa Chmielewska – Tomczak (3/4 etatu)
Joanna Szatkowska (7/8 etatu)
mgr Urszula Szybowska (7/8 etatu)
- starszy bibliotekarz: mgr Honorata Bartoszewska-Butryn
(1/2 etatu)

- bibliotekarze:

mgr Regina Liczmańska-Małek (1/2 etatu)
mgr Małgorzata Topolska (1/2 etatu)

- młodszy bibliotekarz:
Joanna Piskorska-Bejma (3/4 etatu)

- starsi magazynierzy: Ryszard Buszewski (1/2 etatu)
Kazimierz Ciechanowicz (3/4 etatu)
Dominika Foremnik (1/4 etatu)
Konserwatorzy:

mgr Alicja Krawczyk-Filip (3/5 etatu)
mgr Katarzyna Migawa (1/2 etatu)
Administrator baz danych:
mgr Zbigniew Misiewicz (1/2 etatu)
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Informatyk:

Dariusz Palmowski (1/2 etatu)

Programiści:
Krzysztof Palmowski (1/2 etatu)
mgr Maria Skopek-Ziemlańska (3/4 etatu)
Pracownicy adm. – gosp.:
Iwona Trojanowska (3/4 etatu)
Teresa Litwin (1/2 etatu)
Rzemieślnik:
Andrzej Neumann (3/4 etatu)
Na urlopie wychowawczym przebywa:
Wiesława Littwitz
(2.09.2006 r. – 11.03.2010 r.)

Zmiany w zatrudnieniu w stosunku do 31 grudnia 2008 roku.
W związku z przejściem na emeryturę, a następnie wznowieniem
zatrudnienia, po przerwie pracę podjęła na całym etacie:
mgr Zenobia Pszczółkowska (01.01.2009 r.)

Pracę podjęli na całym etacie od dnia:
mgr Agata Larczyńska (Węgrzyniak) - 01.02.2009 r.
Katarzyna Ożugowska - 02.07.2009 r.
Marta Formella - 03.08.2009 r.
mgr Maria Otto - 01.09.2009 r.
mgr Ewa Lichnerowicz - 01.10.2009 r.
Z pracy odeszli:
mgr Jan Krzemiński 13.07.2009 r.
Katarzyna Ożugowska 12.08.2009 r.
Marta Formella 31.08.2009 r.
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Powróciły z urlopu wychowawczego:
dr Zofia Tylewska-Ostrowska 01.09.2009 r.
mgr Katarzyna Migawa 21.11.2009 r.
Zmiany w wymiarze zatrudnienia:
mgr Ewa Ogonowska (z pełnego etatu na ¾ etatu od
01.01.2009 r.)

Kazimierz Ciechanowicz (z pełnego etatu na ¾ etatu od
01.02.2009 r.)

Andrzej Neumann (z pełnego etatu na ¾ etatu od
01.05.2009 r.)

mgr Regina Liczmańska-Małek (z pełnego etatu na ½
etatu od 01.07.2009 r.)

mgr Alicja Krawczyk-Filip (z ¾ na 3/5 etatu od
01.12.2009 r.)

mgr Grażyna Ewert (z ½ etatu na cały etat od
01.06.2009 r.)

mgr Maria Sokołowska(z ¾ etatu na cały etat od
01.06.2009 r.)

Obsada Działów i Pracowni na dzień 31 grudnia 2009 r.
Dyrektor:

dr Maria Pelczar

Wicedyrektor:

mgr Wanda Pętlicka
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Główny Księgowy:

mgr Alicja Świątek

Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Kierownik:
mgr Izabela Wajer- Kjellander
Pracownicy:
mgr Aneta Bury
Izabella Pawłowicz
Urszula Preiss
mgr Małgorzata Topolska
mgr Anna Więcek
mgr Danuta Zimmermann
Dział Opracowania Druków Nowych
Kierownik:
Pracownicy:

mgr Anna Walczak
mgr Ewa Chmielewska-Tomczak
mgr Elżbieta Czapiewska
Beata Formella
mgr Katarzyna Garstka
mgr Maria Ożugowska
mgr Anna Potorska
mgr Joanna Śliwa
Joanna Szatkowska
mgr Anna Szturgulewska
mgr Zbigniew Misiewicz*
mgr Maria Skopek-Ziemlańska*

*dodatkowo informatycy pracują również na potrzeby innych agend

Dział Druków XIX i pierwszej połowy XX wieku
(nabytki do 1945 r.)
Kierownik:
Pracownicy:

mgr Roman Dzięgielewski
dr Aleksander Baliński
mgr Dagmara Binkowska
mgr Ewa Czerniakowska
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mgr Małgorzata Czerniakowska
Beata Czyżniewska
(świadczenie rehabilitacyjne od 05.09.2009 do 5.03.2010 r.)
Małgorzata Dudzińska
Bogusława Kowalska
Stefania Kozłowska
Dorota Kusz
mgr Danuta Lewczuk
mgr Paweł Pinkiewicz
Grażyna Szymańska
Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Kierownik:
mgr Ewa Penkalla
Pracownicy:
Ryszard Buszewski
Maria Jurczyk
mgr Tomasz Larczyński
Anna Łaszewska
mgr Ewa Łuniewska
mgr Beata Meller
Michał Morawski
Grażyna Müller
Danuta Nowak
Grażyna Ogrodowczyk
Joanna Piskorska-Bejma
Anna Raplis
dr Zofia Tylewska-Ostrowska
Teresa Wieczerzak
Dział Zbiorów Specjalnych
Kierownik:
mgr Ewa Ogonowska
Pracownia Dokumentów Wtórnych i Informatycznych
mgr Teresa Gajewska
Józefa Klimkowska
Pracownia Dokumentów Życia Społecznego
mgr Anna Trojanowska
Pracownia Grafiki
mgr Honorata Bartoszewska - Butryn
- 13 -

mgr Krystyna Sarnowska – Jackowska
Pracownia Kartografii
mgr Grażyna Ewert
Dominika Foremnik
mgr inż. Anna Wytyk
Pracownia Muzykologiczna
mgr Agnieszka Kubiak
Pracownia Numizmatów, Ekslibrisów, Fotografii
mgr Helena Dzienis
mgr Marta Pawlik
Pracownia Rękopisów
Kierownik:
mgr Zenobia Pszczółkowska
Pracownicy:
Iwona Juras
mgr Jan Kordel
mgr Agata Larczyńska
mgr Krystyna Świerkosz
Pracownia Starych Druków
Kierownik:
mgr Ewa Ogonowska
Pracownicy:
mgr Beata Gryzio
mgr Ewa Lichnerowicz
mgr Magdalena Madeja-Grzyb
mgr Maria Otto
mgr Stefania Sychta
mgr Urszula Szybowska
Pracownia Teatrologiczna
mgr Maria Sokołowska
Magazyn Zbiorów Specjalnych
Elżbieta Wasielewska
Dział Konserwatorsko – Introligatorski
Kierownik:
mgr Marta Klott – Żychska
Pracownia Konserwacji
mgr Marta Klott-Żychska
mgr Alicja Krawczyk-Filip
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mgr Katarzyna Migawa
Pracownia Introligatorska
Marek Czyżniewski
Andrzej Littwitz
Jadwiga Węsierska
Barbara Woźniczka-Smentek
Laboratorium Odkwaszania Papieru:
Lidia Matyszczak
Piotr Matyszczak
Dział Finansowo – Księgowy
Główny Księgowy: mgr Alicja Świątek
Pracownicy:
Renata Reglińska
Agnieszka Rykalska
Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik:
Barbara Foremnik
Komórka ds. Pracowniczych:
Barbara Foremnik
mgr Elżbieta Iskra
Krzysztof Palmowski

Pracownicy obsługi:
Kazimierz Ciechanowicz
Andrzej Czajka
Elżbieta Berenthal
Joanna Cieciora
Jan Garbacz
Krystyna Garbacz
Stefania Kiżewska
Elżbieta Legomina
Teresa Litwin
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Violetta Litwin
Komórka ds. Techniczno-Gospodarczych
Kierownik:
Maciej Mielniczuk
Pracownicy:
Andrzej Neumann
Adam Tramowski
Sekretariat :

Iwona Trojanowska
Dariusz Palmowski*

Archiwum Zakładowe
mgr Regina Liczmańska – Małek
Redakcja wydawnictw
dr Maria Babnis
Kancelaria Obrony Cywilnej i Pełnomocnik Ochrony Informacji
Niejawnych
mgr Jan Kordel
NSZZ „Solidarność
Elżbieta Wasielewska

*dodatkowo informatyk pracuje, również na potrzeby innych agend

5. Finanse
Biblioteka Gdańska PAN była finansowana z budżetu
Polskiej Akademii Nauk: część 67, dział 921, rozdział 92116.
Wysokość budżetu na rok 2009 wynosiła – 6.397.492,00 zł. (w
tym budżet 5.863.100,00 zł, rezerwa celowa [PBC] 534.392,00 zł);
wykonanie budżetu – 6.390.769,15 zł (99,89 %), w tym budżet
5.863.088,53 zł – 100 %, rezerwa celowa 527.680,62 zł – 98,47 %
Zwrócono łącznie 6.722,85 zł w tym:
zwrot z budżetu
11,47 zł,
zwrot z PBC
6.711,38 zł.
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Budżet Państwa RP
5.863.100 zł. (91,6%)
Rezerwa celowa 534.392
zł. (8,4%)

1

2

3

1. Płace i pochodne
2. Pozostałe wydatki, w tym zakup nowych wydawnictw i
zbiorów specjalnych
3. Wydatki inwestycyjne
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Wydatki na gromadzenie zbiorów wg ksiąg inwentarzowych
poszczególnych rodzajów zbiorów:
druki zwarte nowe

czasopisma krajowe i zagraniczne
zbiory specjalne
w tym:
kopie cyfrowe
DŻS
ekslibrisy
eksponaty muzealne
grafika
fotografie
inkunabuły
kartografia
mikrofilmy
muzykalia
numizmaty
rękopisy
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116.990,48zł.
40.721,64 zł.
270.853,14 zł.
161.091,58
zł.
700,00 zł.
32.410,00 zł.
2.150,00 zł.
14.881,19 zł.
24.889,37 zł.
110,00 zł.
8.883,00 zł.
9.238,00 zł.

stare druki
teatralia
ogółem:

16.500,00 zł.
428.565,26 zł.

Według wpisu do ksiąg inwentarzowych na dzień 31 grudnia 2009
roku:
Stan konta „014” Zbiory Biblioteczne (księgozbiór)
8.936.272,25 zł.
Stan konta „016” Dzieła Sztuki i Eksponaty Muzealne 32.223,13
zł.

Wydatki ze środków na Działalność Wspomagającą Badania
(DWB)
Przyznano

146.750,00

Wydatkowano na:
- archiwizowanie zbiorów specjalnych
- tworzenie i utrzymanie baz własnych
-zakup baz danych( dla potrzeb czytelników)
ogółem:

- 19 -

98.750,00
27.000,00
21.000,00
146.750,00

6. Stan zbiorów i wartość na dzień 31 grudnia 2009 roku
wg. Ksiąg Inwentarzowych
1.
2.

Druki zwarte XIX – XXI wieku
569.480 vol.
o wartości 1.888.485,17 zł.
Wydawnictwa ciągłe XIX – XXI wieku
93.224 vol.
o wartości 1.179.267,64 zł.
liczba tytułów ogółem

liczba tytułów, które wpłynęły w 2009 r.

7.845 (w tym także
tytuły przeniesione z
dr. zw. w wyniku
melioracji)
681

3. Zbiory Specjalne
ilość
888
27.615
12.689
91
30.942
8.031

kopie cyfrowe*
DŻS
ekslibrisy wraz z albumami
eksponaty muzealne
fotografie wraz z albumami
grafika
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wartość zł
424.350,69
17.018,93
6.149,87
32.223,13
58.948,98
101.829,72

kartografia
mikrofilmy **
muzykalia***
numizmaty
reprodukcje starych druków
rękopisy
stare druki
w tym: inkunabuły
teatralia****
ogółem:

10.607
12.131
5
3.851
116
9.111
58.664
664
6.085
180.826

105.290,96
1.526.318,56
110
48.841,27
189,25
345.031,54
3.146.471,67
1.874.301,23
87.968
5.900.742,57

*

zapisane na 4.767 płytach CD
utrwalone na 1.941.928 klatkach – 7.737 szpulach
oddaje stan inwentarza założonego w 2009 roku w związku w z powstanie Pracowni Muzykologicznej . Z zasobu historycznego
wyselekcjonowano dotąd 602 pozycje muzykaliów z rękopisów i 617 ze starych druków. Proces wyłaniania muzykaliów nie został
jeszcze zakończony.
****
oddaje stan inwentarza założonego w 2005 roku w związku z powstanie Pracowni Teatrologicznej. Z zasobu historycznego
wyselekcjonowano dotąd 17.117 obiektów teatralnych z DŻS oraz 133 z rękopisów XX wieku. Proces wyłaniania teatraliów nie został
jeszcze zakończony.
**

***

7. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów
Druki zwarte i wydawnictwa ciągłe XIX – XXI wiek.
Stan księgozbioru druków zwartych XIX i XXI w. na dzień
31.12.2009 r. wyniósł 569.480vol. o wartości 1.888.485,17 zł.
Do Księgi Inwentarzowej Nowej Książki w roku 2009 wpisano:
sposób nabycia
ilość vol.
wartość zł.
kupno
2.986
116.990,48
dary
2.781
63.192,22
wymiana
129
4.340,00
zasób
54
3.233,00
ogółem:
5.950
187.755,70
( w tym:
polskich 5.376
vol., obcych
574 vol.)
Przez Księgę Ubytków przeprowadzono 444 vol. o wartości
151,68zł.
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Wymianę zagraniczną prowadzono z 49 kontrahentami z 26
krajów, w ramach tej współpracy otrzymano 119 vol.; wysłano
102 vol.
Kartoteka akcesyjna darów liczyła 230 kont stałych, (z tego
współpraca aktywna prowadzona była z 80 kontrahentami), oraz
ok. 290 ofiarodawców prywatnych i instytucjonalnych.
W formie darów wysłano 30 vol. (w tym 19 poz. EO),
a w zamian otrzymano 1.283 vol. (w tym: 24 CD, 24 egz.
czasopism).
1. Altpreussische Biographie IV/3, Bd V/1-2, MarburgLahn,1995 , 2000, 2007
2. Kratz-Kesemeier J.,Kunst fur die Republik,Berlin 2008
3. Neue Deutsche Biographie Bd.21 Berlin 2003

Altpreussische Biographie
Kratz-Kesemeier J.,Kunst fur die Republik, Berlin 2008

Neue Deutsche Biographie Bd.21 Berlin 2003
Stan wydawnictw ciągłych na dzień 31.12.2009 r. wynosił
93.224 vol. o wartości 1.179.267,64 zł.
Do Księgi Inwentarzowej Wydawnictw Ciągłych w 2009 roku
wpisano:
sposób
ilość vol.
wartość zł.
nabycia:
kupno
640
40.721,64
dary
549
17.042,00
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wymiana
103
4.403,00
zasób
28
1.181,00
ogółem:
1.320
63.347,64
(w tym:
polskich 995
vol., obcych
325 vol.)
W ramach wymiany wysłano 46 egz. czasopism, wpłynęło
234 egz.
Prenumerata objęła 253 tyt. (256 egz. tytułów) czasopism
polskich o wartości 29.326,83 zł., 64 tyt. czasopism
zagranicznych o wartości 36.536,00 zł.
Całkowite rozliczenie prenumeraty za dany rok następuje w
roku następnym.
Stan bieżących tytułów i egzemplarzy pochodzących ze
wszystkich źródeł.
tytułów
egzemplarzy
polskie
550
570
obce
131
131
ogółem:
681
701
Ważniejsze nabytki zagraniczne:
1. Heimatbrief der Danziger Katholiken ( 1966-1988)
2. International Labour Review ( 2005-2008)
International Labour Review ( 2005-2008).

W Dziale Gromadzenia sprawdzono łącznie 174 oferty - 3.680
pozycji.
Złożono 114 zamówienia.
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Zbiory Specjalne
Do Ksiąg Inwentarzowych Zbiorów Specjalnych w 2009 roku
wpisano:
Zakup
Zbiory
kopie cyfrowe
DŻS
Ekslibrisy łącznie z
albumami
Eksponaty muzealne
Fotografie
łącznie z albumami

Dary

ilość
wartość
1881
161.091,58
1
700,85
2.150,-

Zasób

Razem

ilość
wartość
172
667,20
240
516,-

ilość
wartość
253
9.776,98
-

26
1.480,-

177
3.476,-

-

ilość
wartość
2304
171.535,76
240
516,1
700,278
7.106,-

Grafika
58

3
1.020,-

-

-

-

61
33.430,-

32.410,Inkunabuły

-

Kartografia

63
14.881,19,
-

-

63
14.881,19

Mikrofilmy
709

7310
3.539,40

411
18.427,54

24.889,37

14712
46.856,31

Muzykalia

-

-

5

5

110,-

110,-

Numizmaty
127

10
341,-
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137

8.883,-

9.224,-

Rękopisy

5
2.700,-

103

7

13

115

9.238,Stare druki
bez inkunabułów

11.938,-

6
16.500,-

993

999
424.800,-

408.300,
Teatralia

-

205

205

1.362,

1.362,-

ogółem:

1165 płyt
2.
59 płyt
3.
58 płyt
4.
1282 płyt
5.
66 sztuki
6.
74 sztuki
7.
566 sztuki
8.
706 sztuk
9.
64 szpul
1.

629

555

1.046

2.230

270.853,14

11.625,60

448.980,52

722.459,26

17 szpul
11.
62 szpul
12.
143 szpul czyli 57.491 klatek
13.
wartość ujęto w protokole powojennym wyceny księgozbioru

10.

Ważniejsze nabytki:
Ekslibrisy:
1. Album 50 ekslibrisów Wojciecha Jakubowskiego, wyd.
Gdynia 2009
Fotografie:
1. Fotografie z koncertu i wizyty w Gdańsku w 2002 r.
M. Jarre’a
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J.

2. Fotografie ze spotkania z Dalajlamą XIV na Forum
Młodych w Gdańsku w 2008 r.
Grafika:
1. Portret Helmicha Twenhusena mł., malarza holenderskiego,
przebywającego w Gdańsku około połowy XVII wieku,
miedzioryt Jeremiasa Falcka, gdańskiego rytownika
2. Autoportret Willema Hondiusa, holenderskiego rytownika
osiadłego w Gdańsku, miedzioryt wg Antoniego van
Dycka
Kartografia:
1. Lituania ,G. Mercator 1595 r.
2. Pomeraniae.../Livoniae..../Ducatus Oswieczensis et
Zatoriensis..., A. Ortelius, Antverpiae 1570 r.
Numizmaty:
1. Moneta zastępcza Wolnego Miasta Gdańska – 10 fenigów z
1920 r.
2. Monety Stanisława Augusta Poniatowskiego
3. Medal za zasługi dla Diecezji Gdańskiej
Rękopisy:
1. Uzupełnienie archiwum Aleksandra Jurewicza
2. Uzupełnienie archiwów sopockiego poety i marynisty
Zbigniewa Jankowskiego oraz cenionej poetki Teresy
Ferenc
3. Materiały dotyczące Komisarza Generalnego RP w WMG,
Mariana Chodackiego
4. 6 teczek z tekstami pogadanek radiowych, artykułów,
recenzji Mariana Pelczara
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5. XVII-wieczny odpis rękopiśmienny niepublikowanego w
wersji oryginalnej, spornego rozdziału dotyczącego walk
wyznaniowych w Gdańsku R. Curickego.
6. Wspomnienia działacza Polonii Gdańskiej, M.Urbanka.
Stare druki:
1. Kojałowicz W.W., Historiae Lituanae..., t. 2, Antverpiae
1669.
( odzyskana strata wojenna)
2. Confessio Augustiniana... Lat. Dilingae, 1569
3. Graevius J.G., Thesaurus antiquitatum..., t.8 cz.3, t.9 cz. 3 i
5. Lugd. Bat. 1723
Do Zakładowego Archiwum przyjęto :
- korespondencje i kwerendy krajowe z lat 1981-1996 i 19992007,
- korespondencje i kwerendy zagraniczne z lat 1997-1999,
- Zarządzenia Dyrekcji z lat 1995-2006,
- protokoły z Kolegium BG PAN z lat 1995-2006,
- protokoły z posiedzeń Rady Naukowej z lat 1986-2006,
- dokumentację techniczną dot. remontów i rozbudowy

Dwa z pięćdziesięciu ekslibrisów z albumu Wojciecha
Jakubowskiego, wyd. Gdynia 2009

Fotografie z koncertu i wizyty w Gdańsku w 2002 r.
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J. M. Jarre’a
Spotkanie Prezydenta L. Wałęsy z Dalajlamą XIV podczas Forum
Młodych w Gdańsku w 2008 r.
Portret Helmicha Twenhusena mł., malarza holenderskiego, przebywającego w Gdańsku
około połowy XVII wieku, miedzioryt Jeremiasa Falcka, gdańskiego rytownika
Autoportret Willema Hondiusa, holenderskiego rytownika osiadłego w Gdańsku,
miedzioryt wg Antoniego van Dycka

Lituania ,G. Mercator 1595 r.
Pomeraniae.../Livoniae..../Ducatus Oswieczensis et Zatoriensis…,
A. Ortelius, Antverpiae 1570 r.
10 fenigów z 1920 r. Wolnego Miasta Gdańska
Moneta Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1790 r.
Moneta Stanisława Augusta Poniatowskiego z 1767 r.

Medal za zasługi dla Diecezji Gdańskiej

List lek. med. Bohdana Pileckiego do Aleksandra Jurewicza
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List Izabelli Cywińskiej do Aleksandra Jurewicza

Egzemplarz maszynopisu powieści Aleksandra Jurewicza
„Dzień przed końcem świata”, z uwagami redakcyjnymi
Krzysztofa Lisowskiego
Fragment autografu utworu „Samotnia” Aleksandra Jurewicza

Fotografia z archiwum Aliny Afanasjew, dziadek A. Afansjew –
prawnik Marcin Gwoźdź

Kojałowicz W.W., Historiae Lituanae..., t. 2, Antverpiae 1669.
(odzyskana strata wojenna)

Confessio Augustiniana... Lat. Dilingae, 1569
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Graevius J.G., Thesaurus antiquitatum..., t.8 cz.3, t.9 cz. 3 i 5.
Lugd. Bat. 1723
8. Opracowanie zbiorów
1. Druki zwarte i wydawnictwa ciągłe XIX-XXI wieku
Druki zwarte i wydawnictwa ciągłe XIX-XXI wieku objęte
opracowaniem on-line
Opracowanie odbywa się w wersji 48.1.1systemu VIRTUA.
W dniu 31.12.2009 r. katalogowa baza on-line BG PAN
zawierała:*
- 41.412 rekordów bibliograficznych, w tym 2.111rekordów
bibliograficznych czasopism
- 44.105 rekordów egzemplarza
- 102.534 rekordów haseł wzorcowych
- 2.464 rekordów zasobu
W roku 2009 do katalogowej bazy on-line BG PAN
wprowadzono:*
- 8.345 rekordów bibliograficznych
- 9.063 rekordów egzemplarza
- 18.520 rekordów haseł wzorcowych
- 478 rekordów zasobu (wynik retrokonwersji czasopism
399 tytułów)
Nie ma żadnych zaległości w opracowaniu przedmiotowym.
Wszystkie pozycje na bieżąco otrzymują charakterystykę
rzeczową zgodną z językiem KABA, zdecydowana większość
tytułów otrzymuje 2-3 hasła przedmiotowe.
W roku 2009 wprowadzono do ogólnopolskiej bazy NUKAT:*
- 2.485 rekordów bibliograficznych w tym 85 rekordów
dokumentów elektronicznych powiększając tym samym liczbę
rekordów autorstwa BG PAN do 8.379;
- 2.333 haseł wzorcowych powiększając liczbę rekordów
autorstwa BG PAN do 10.304.
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*dane obejmują całość stanu bazy VIRTUA – obok nowej książki dokumenty kartograficzne : 348
rekordów bibliograficznych, stare druki : 55 rekordów bibliograficznych, księgozbiór literowy XIX
wieku Od :1.039 rekordów egzemplarzy.

Tym samym na dzień 31.12.2009 w bazie NUKAT funkcjonowało
łącznie 18.683 rekordów bibliograficznych i haseł wzorcowych
autorstwa BG PAN.
Od 11.02.2005 r. katalog on-line BG PAN dostępny jest w
Katalogu Rozproszonym Bibliotek Polskich (KARO)
obsługiwanym przez serwer UMK w Toruniu.
Od lipca 2007 zostało uruchomione internetowe narzędzie
Google Analytics – licznik wejść na stronę katalogu VIRTUA.
W
2009 roku z katalogu korzystało 10.404 osób (z Polski i
ze świata) wchodząc 24.001razy na stronę, a liczba oglądanych
przez nich indeksów, egzemplarzy, zasobów jest oczywiście
wielokrotnie większa.
W
roku
2009
kontynuowano
prowadzenie
katalogu
topograficznego tworząc wydruk papierowy na podstawie katalogu
on-line. Przygotowano i zrealizowano wydruk drugiego tomu
Katalogu Topograficznego, syg. I 263001 – II 265948.
Nadano ponad 9.000 sygnatur nowościom w ramach Item Record.
Dotychczas lokalny system VIRTUA rejestrował czasopisma
wydane po 1.01.1999. W roku 2009 retrokonwersji rozpoczętej w
2008 roku poddano 399 tytułów czasopism, przenosząc pełne
opisy zasobów z katalogu kartkowego do katalogu
komputerowego.
Nowymi działaniem zapoczątkowanym w 2009 roku było
rozpoczęcie opracowywania w systemie VIRTUA książek
XIX w. z sygnaturami literowymi. Opracowywanie to odbywa
się w poszczególnych agendach.
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Księgozbiór historyczny ( lata 1801-1945, sygnatury literowe)
Skatalogowano tradycyjnie 4.855 vol. druków zwartych
(dział Fb, Ji, ), wykonano łącznie 5.849 kart.
Do inwentarzy wpisano 2.702 vol. w 692 poz.
Sporządzono 105 not proweniencyjnych oraz 38 kart
drukarzy gdańskich. Do katalogów kartkowych włączono
5.470 kart.
Podjęto prace nad pierwszą wersją zintegrowanego katalogu
czasopism z lat 1801-1945 w zbiorach BG PAN przewidywanego
jako baza danych. Baza jest dostępna pod adresem
http://ziemia.bgpan.gda.pl/Czasopisma. Zawiera obecnie 300
rekordów tytułów czasopism z zawartością zasobów i będzie
sukcesywnie powiększana.
Przepisano komputerowo 1.428 kart kartoteki „Bibliografia
Biblioteki Gdańskiej 1800-2008”.
W roku 2009 rozpoczęto opracowanie formalne i
przedmiotowe w systemie VIRTUA. Przedmiotem katalogowania
on- line był dział Od – dotyczący Gdańska.
Opracowano formalnie 1.118 vol. druków zwartych tworząc
1.039 rekordów egzemplarza i 642 rekordy bibliograficzne własne
oraz kopiując 130 rekordów i modyfikując 18 rekordów. Razem
772 rekordy. Charakterystykę rzeczową otrzymało 799 v., do
wykonania której użyto 1519 haseł języka Kaba.
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2. Zbiory Specjalne
W Dziale Zbiorów Specjalnych opracowano metodą
tradycyjną 958 pozycji, sporządzając 4.587 kart .
Do Czytelni wykonano 554 opisy rękopisów i starych druków.
Sprawdzono 4.200 poz. z ofert antykwariatów, domów
aukcyjnych i ofert prywatnych.
W Pracowni Starych Druków opracowano do PBC w systemie
VIRTUA 45 tytułów.
Pierwszy rekord starego druku do katalogu VIRTUA został
wprowadzony 23 X 2009 roku.
Wykonano rekordów bibliograficznych własnych – 36; rekordów
bibliograficznych kopiowanych – 2; rekordów bibliograficznych
modyfikowanych – 1; haseł autorskich własnych – 28; haseł
korporatywnych własnych – 8; haseł kopiowanych 30; haseł
modyfikowanych – 3; korekt – 45; nadano 45 statusów.
W Pracowni Kartografii do katalogu NUKAT opracowano 238
map, sporządzając 238 rekordów bibliograficznych; skopiowano
47 rekordów bibliograficznych; zmodyfikowano 47 rekordów
bibliograficznych, zmodyfikowano 8 rekordów wzorcowych;
utworzono 14 haseł wzorcowych; utworzono 21 haseł
przedmiotowych rozwiniętych.
W Pracowni Starych Druków sporządzono 522 opisów
bibliograficznych wg Dublin Core zbiorów dla platformy BC BG
PAN. Na tę liczbę złożyły się opisy 301 teatraliów, 142 starych
druków, 51 pocztówek i 28 rękopisów wykonane w
poszczególnych pracowniach.
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W Pracowni Rękopisów przygotowano do wprowadzenia
do bazy komputerowej akcesji rękopisów Biblioteki Gdańskiej
PAN 1.460 opisów .
Do NASK w pracowniach wykonano 30 opisów z różnych
obiektów, umieszczanych sukcesywnie na portalu www.polska.pl
(6 numizmatów; 8 muzykaliów; 4 grafiki;
6 fotografii; 6
ekslibrisów).
W oparciu o podpisaną umowę między Biblioteką Gdańską
PAN, Fundacją Biblioteki Gdańskiej i NASK zrealizowano
projekt: „Kolekcja unikatowych atlasów morskich XVI –XVIII w. w
zbiorach Biblioteki Gdańskiej” w celu umieszczenia ich pełnych
kopii cyfrowych na stronie NASK. Zakończenie projektu ze strony
NASK przewidywane jest na koniec stycznia 2010 roku. W
prezentacji kolekcji wykorzystywane będą najnowsze narzędzia
multimedialne.
W systemie tradycyjnego opracowania wykonano:
- 727 kart katalogowych dla 101 poz. inw. mikrofilmów
(101 szpul; 40140 klatek )
- 967 kart katalogowych dla 337 pozycji kopii cyfrowych
zapisanych na 886 płytkach CD (56 974 pliki);
- opracowano 330 pozycji DŻS, wykonując 905 kart
katalogowych;
- opracowano 1 pozycję ekslibrisów, wykonując 4 karty
katalogowe;
- opracowano 16 zespołów fotografii (500 sztuk),
wykonując238 kart katalogowych;
- opracowano 61 poz. katalogowych grafiki, wykonując 126
kart katalogowych;
- opracowano 87 obiektów numizmatycznych, wykonując
127 kart katalogowych;
- opracowano 25 jednostek rękopisów, wykonując 484 kart
katalogowych i 237 haseł indeksu specjalnego;
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-

wprowadzono do komputera 34 pozycje opisów
jednostkowych akcesji;
321 opisów pozycji rękopiśmiennych i 233 starych druków
udostępnianych w Czytelni Zbiorów Specjalnych.

Wykonano opracowanie 68 haseł katalogowych do katalogów
wystaw: 47 haseł dla Muzeum Zamkowego w Malborku do
katalogu wystawy: Portret artysty na nowo odkryty. Johan Schultz
znany i nieznany, 1 hasło dla Muzeum Narodowego w Kielcach do
katalogu wystawy Historia i Polonia
i esej dla Zamku
Królewskiego w Warszawie do katalogu wystawy Uroda portretu.
Ponadto opracowano 18 pozycji na wystawę w Muzeum
Historycznym Miasta Gdańska Tradycja i nowoczesność. Artyści
w latach 1870-1945 w Gdańsku i na dawnych ziemiach Prus
Zachodnich.
W Pracowni Rękopisów wykonano 2 opisy do katalogu
wystawy dla Muzeum Narodowego w Kielcach.
Razem
wykonano 68 opisów do drukowanych katalogów wystaw.
3.Archiwum
Opracowano i zarchiwizowano akta osobowe pracowników
Biblioteki Miejskiej i byłych pracowników BGPAN tworząc 23
poszyty.
Opracowano i zarchiwizowano 49 poszytów akt dawnych
dotyczących działalności Biblioteki.
Przeprowadzono szczegółowa analizę dokumentacji
bibliograficznej i wydawniczej przygotowując ją do archiwizacji.

9. Udostępnianie zbiorów
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W 2009 roku z usług Biblioteki Gdańskiej skorzystało
ogółem blisko 20.000 czytelników korzystających ze zbiorów
i ponad 62.000 sięgających po informacje katalogowe
dostępne w Internecie.
Około 14.500 czytelników korzystało ze zbiorów w
czytelniach, pracowniach i wypożyczalniach .
Łącznie udostępniono w nich 65.579 dzieł w 90.614 vol. Do
tej liczby należy dodać ok.1.600 dzieł i voluminów
czytanych kopii cyfrowych. Tym samym udostępniono
67.179 dzieł w 92.214 vol.
Licznik na stronie katalogu VIRTUA dostępnego on-line
odnotował 10.404 odwiedzających z kraju i z zagranicy.
Z tradycyjnych katalogów kartkowych i dostępnych on-line
w postaci zeskanowanej korzystała zapewne zbliżona liczba
osób, ale brak liczników nie pozwala dokładnie jej określić.
Pewną liczbę czytelników należy uwzględnić również
jako odwiedzających strony zawierające bazę kartoteki
ikonograficznej i bazę czasopism ale brak liczników
uniemożliwia ich policzenie.
Uruchomienie własnej Biblioteki Cyfrowej z zasobem 600
tytułów starych druków, rękopisów, pocztówek, teatraliów
spowodowało powstanie nowej kategorii czytelników
wirtualnych. Około 40.000 wejść na stronę Biblioteki
Cyfrowej PAN w ciągu roku pozwala szacować liczbę
faktycznych czytelników na ok.5.000 - statystyka wykazuje
ok. 1.500 wyświetlonych dzieł ( kopii cyfrowych) z czego
wiele było czytanych wielokrotnie, dla przykładu po
kilkadziesiąt razy były czytane takie tytuły jak:
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• Danzing Johanniskirche – 52 czytelników ,
• Machina Coelestis – 47 czytelników,
• Firmamentum Sobiescianum – 36 czytelników.
1. Czytelnie
Biblioteka dysponowała czterema czytelniami: Ogólną (46
miejsc) Czasopism(10 miejsc), Zbiorów XIX w. i pierwszej
poł.
XX w. (11 miejsc) oraz Zbiorów Specjalnych (12 miejsc). Łącznie
79 miejsc.
Czytelnie były czynne: Ogólna - 272 dni, Zbiorów
Specjalnych – 225 dni; Czasopism – 226 dni, Zbiorów XIX w. i
pierwszej połowy XX w. – 223 dni.
Odnotowano odwiedzin :
- w Czytelni Ogólnej 7.366 czytelników,
- w Czytelni Zbiorów Specjalnych 1.748 czytelników (w tym 39 z
zagranicy),
- w Czytelni Zbiorów XIX w. i pierwszej połowy XX w. – 1.516
czytelników,
- w Czytelni Czasopism – 1.454 czytelników,
Średnia dzienna odwiedzin w czytelniach: Ogólnej - 27 osób,
Zbiorów Specjalnych – 8 osób, Czasopism – 6 osób, XIX w.
i pierwszej połowy XX w. – 7osób.
W Czytelniach Ogólnej, Czasopism
25.593 dzieł w 43.101 vol. w tym:
druki zwarte XX - XXI w.

– łącznie udostępniono

14.372
tytułów

wydawnictwa ciągłe
(czasopisma)
księgozbiór podręczny

15.756 vol.

7.063 tytułów

20.784 vol.

3.046 tytułów

4.005 vol.
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mikrofilmy
kopie cyfrowe
ogółem

742 tytułów
370 tytułów
25.593 tytuły

1.704 szpul
852 płyty
43.101 obiektów

W Czytelni XIX i pierwszej połowy XX w. łącznie udostępniono
4.240 tytułów w 6.447 vol. w tym:
druki zwarte XX - XXI w.

wydawnictwa ciągłe
(czasopisma)
księgozbiór podręczny
mikrofilmy
Ogółem:

2.684
tytułów
683 tytułów

3.567 vol.
1.630 vol.

707 tytułów
818 vol.
166 tytułów
432 szpul
4.240 tytułów 6.447 obiektów

W Czytelni Zbiorów Specjalnych łącznie udostępniono
13.454 dzieła w 17.747 vol., w tym:
inkunabuły
1 vol.

1 poz.

stare druki

1.942 poz.

Rękopisy
1.964 poz.
biblioteka podręczna
6.428 dzieł
nowa książka
1.502 dzieł
czasopisma
436 tytułów
DŻS
142 poz.
mikrofilmy
1039mikrofilmów
ogółem:
13.454 poz.
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3.158 vol.
3.356 vol.
6.484 vol.
1.813 vol.
964 vol.
201 ob.
1.770 szpule
17.747obiektów

2. Pracownie
Czytelnicy korzystający ze zbiorów ekslibrisów, grafiki, kartografii,
numizmatów, fotografii, dokumentów życia społecznego, teatraliów,
kopii cyfrowych, archiwum, , byli obsługiwani w pracowniach tych
zbiorów, które średnio otwarte były przez 133 dni w roku.
W pracowniach udostępniane są również rękopisy i stare
druki objęte klauzulą szczególnej ochrony.
Z tej formy udostępniania skorzystało 441 czytelników, w tym 6 z
zagranicy korzystając z 16.898 pozycji z zakresu:
Inkunabuły
42 poz.

11 czytelników

150 poz.

8 czytelników

783 poz.
2.500 poz.
12.813 poz.
67 poz.
98 poz.
195 poz.
250 poz.
16.898 poz.

117 czytelników
140 czytelników
57 czytelników
6czytelników
74czytelników
2 czytelników
26 czytelników
441 czytelników

stare druki
Grafika
Kartografia
Fotografie
dokumenty życia społecznego
teatralia
ekslibrisy
Rękopisy
ogółem:

Średnia dzienna odwiedzin w Pracowniach – ponad 3 osoby
dziennie. Ponad 2.000 obiektów w 2.031 vol. zbiorów specjalnych
udostępniono dla potrzeb reprografii, wystaw i pokazów. Do
własnych badań naukowych prowadzonych przez pracowników
Biblioteki Gdańskiej udostępniono 1.189 starych druków w 2010
vol. i 469 rękopisów w 501 vol.
3. Wypożyczalnia miejscowa
Uprawnione do korzystania z wypożyczalni (stan na
31.12.2009 ) było 557 osób.
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Wypożyczalnia była czynna przez 180 dni. Zanotowano 1.901
odwiedzin, przyjęto: 1.646 zamówień, wypożyczono 1.545 dzieła
w 1.673 vol., prolongowano 61 zamówień; nie zrealizowano 10
zamówień; przyjęto zwrotów 1.859 dzieł w 2.007 vol.
Przeciętna dzienna odwiedzin –11 osób, przeciętna dzienna
wypożyczeń –9 vol., wysłano 13 upomnień, których efektem był
zwrot 26 vol.

4.Wypożyczalnia międzybiblioteczna
Przyjęto 216 zamówień, nie zrealizowano 10 zamówień. Do
bibliotek krajowych i zagranicznych wypożyczono 191 dzieł w
206 vol., 15 odbitek kserograficznych.
Z bibliotek krajowych sprowadzono: 6 dzieł w
6
vol., 1odbitkę kserograficzną, 43 tytuły w postaci mikrofilmów w
55 szpulach.
Ilość bibliotek i instytucji zarejestrowanych - 52
5. Informacja
Pierwszym źródłem informacji o Bibliotece Gdańskiej PAN,
jej organizacji, strukturze, zbiorach, historii – była strona domowa
www.bgpan.gda.pl, która funkcjonowała od marca w nowej szacie
graficznej i w nowym układzie, odnotowano (od marca) 41.880
wejść zainteresowanych czytelników zarówno z Polski jak i
zagranicy.
W Bibliotece Gdańskiej PAN działa 5 niezależnych punktów
informacji. Dwa ośrodki informacji naukowej w dwóch budynkach
Biblioteki odnotowane są w strukturze organizacyjnej Biblioteki
jako Informacja Naukowa. Ponadto funkcjonują 3 punkty
informacji turystycznej i kulturalnej, które istnieją od 2006 roku :
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ośrodek informacji turystycznej przypisany do Pracowni
Kartografii, szczególnie uwzględniający bazę danych
„Kartoteka na nośnikach elektronicznych – dokumentacja
budowli gdańskich w zbiorach BG PAN”( udzielono ok. 300
informacji turystycznych, do których należy doliczyć ilość
samodzielnych wejść na stronę Kartoteki – brak licznika);
ośrodek informacji o piśmiennictwie dot. Gdańska od XV do
XX wieku związany z powstającą bibliografią literacką
Gdańska( udzielono ok. 30 informacji);
ośrodek informacji muzykologicznej dotyczącej dawnego
dziedzictwa muzycznego w Gdańsku funkcjonujący przy
Pracowni Muzykologicznej ( udzielono ok.45 informacji).

Na przestrzeni całego roku uzupełniano na bieżąco
bibliografię prac własnych pracowników i opracowań dotyczących
Biblioteki.
W Dziale Udostępniania i Informacji Naukowej opracowano
110 kwerend w tym 15 zagranicznych. Udzielono 433 informacji
katalogowych, skierowano 8 zapytań do innych bibliotek w celu
uzyskania informacji bibliograficznych lub katalogowych dla
czytelników.
W Dziale Druków XIX i pierwszej połowy XX w. wykonano 12
kwerend.
W Dziale Zbiorów Specjalnych opracowano 148 kwerend
pisemnych, w tym 53 zagranicznych, udzielono 390 konsultacji
merytorycznych między innymi w oparciu o istniejące i
uzupełniane na bieżąco kartoteki oraz ponad 1300 informacji na
temat zbiorów, w tym udostępnianych w Bibliotece Cyfrowej.
Jakość usług w zakresie informacji naukowej w znaczący
sposób wspomagały trzy szczególnie ważne bazy danych, z
których można było korzystać w BG PAN :
- EBSCO ( czasopisma zagraniczne) – 109 sesji,
- BRITANNICA ( wiedza encyklopedyczna) – 204 sesji,
- LEX ( informacja prawna) – 464 sesji.
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Z akt Archiwum Zakładowego korzystało 18 osób,
udostępniono 44 jednostki archiwalne w tym: 14 teczek akt
osobowych, 16 poszytów , 13 sprawozdań rocznych, 1 biogram.

10. Magazynowanie zbiorów
Magazyn Główny wydał łącznie 15.045 dzieł w 21.567
vol.
(druków zwartych, czasopism, płyt CD i mikrofilmów) oraz
przyjął 23.977 vol. zwrotów (ilość zamówień niezrealizowanych –
634 rewersy). Osygnowano i włączono 7.264 vol. nowych
nabytków druków zwartych oraz 1.465 vol. czasopism. Zmieniono
9.069 naklejek sygnaturowych. Umieszczono w teczkach i
fastykułach 1.495 vol.
Ponadto w ramach prac magazynowych:
- ustawiono druki zwarte ze zlikwidowanej Biblioteki PAN
w Warszawie do sygn. nr 10025,
- wykonano 381 zakładek książek do księgozbioru
podręcznego,
- wydano i włączono 750 mb książek w ramach odkażania,
- przesunięto zbiory na blisko 508 półkach w celu
ekonomiczniejszego wykorzystania miejsca,
- przekazano do oprawy 100 vol. do Pracowni
Konserwatorsko-Introligatorskiej,
- skontrolowano prawidłowość włączeń na 1.753 półkach,
- wklejono kody magnetyczne do 4.349 vol.
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Z Magazynu Zbiorów XIX w. i pierwszej połowy XX w.
wydano do Czytelni XIX wieku, Czytelni Naukowej i
Wypożyczalni 4.240 vol. druków zwartych i 924 vol. czasopism
oraz 410 pozycji mikrofilmów na 876 szpulach. Do magazynu
włączono 7.842 vol. zwrotów. Osygnowano i włączono 297
nowych nabytków. Naklejono kody magnetyczne na 1.632 vol.
Zmieniono 38.057 naklejek sygnaturowych. Ułożono w
fastykułach 2.127vol.
Przeprowadzono prace porządkowe na I i VII poziomie,
porządkowano muzykalia z działu E i materiały z działu Fb.
Porządkowano dublety. Przekazano do komory próżniowej 897
vol.
Przekazano do oprawy 131 vol. do Pracowni Konserwatorsko –
Introligatorskiej.
Z Magazynu Zbiorów Specjalnych wydano i przyjęto 3.726
dzieł w 4.746 vol. z tego do Czytelni 1.083 poz. starych druków w
1.730 vol. i 1.633 poz. rękopisów w 1.855 vol. W Magazynie
Zbiorów Specjalnych przestawiono ok. 2.000 pozycji w związku z
montażem klimatyzacji. Ponadto przeniesiono 9.800 pozycji
zasobów z Magazynu Zbiorów Specjalnych do Magazynu Zbiorów
XIX i pierwszej połowy XX w. oraz uporządkowano w tym
magazynie 119 półek z akcesją rękopisów (II poziom). Wklejono
kody magnetyczne - 860 pozycji, 28 pozycji umieszczono w
fascykułach.
Zbiory Specjalne otrzymały nowy magazynek mikrofilmów w
oddzielnym pomieszczeniu Magazynu XIX i pierwszej połowy
XX wieku i zagospodarowywały drugi poziom tego magazynu
przeznaczony dla Zbiorów Specjalnych.
W ramach prac porządkowych w Archiwum Zakładowym
posegregowano zawartość 53 kartonów materiałów finansowo-
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księgowych, wydzielając materiał przeznaczony do archiwizacji i
kasując materiały zbędne.
Ponadto dokonano niezbędnych korekt w sygnowaniu akt.

11. Skontrum
W 2009 roku zespoły kontrolne przeprowadziły skontrum
w: Magazynie Głównym
– druków zwartych w obrębie sygnatur 75.001-130.000(55.000
pozycji inwentarzowych),wykazało:
− braków bezwzględnych 114 poz.,
− braków względnych 4 poz.,
skreślonych z inwentarza jako ubytki – 903 poz.
– wydawnictw ciągłych z zakresu literowego „Fili-Jou” wykazało:
−
braków
bezwzględnych 88 poz.,
−
braków
względnych 64 poz.,
W księgozbiorze podręcznym Czytelni Ogólnej sprawdzono 1.278
vol. i braków nie stwierdzono.
W księgozbiorze XIX wieku i I poł.XX w.
w obrębie działu De sprawdzono 1938 pozycji w 3.669 vol.
- braków bezwzględnych 62 poz.
- braków względnych 26 poz.
- wycofanych jako dublety 12 poz.
-wycofanych do Działu Zbiorów Specjalnych 3 poz.
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w obrębie działu Df sprawdzono w sumie 9.892 pozycji, liczących
13.502 vol.
− braków bezwzględnych 279poz.,
− braków względnych 139 poz.
− wycofanych jako dublety 39 poz.,
− wycofanych do inwentarza powojennego 13 poz.,
− wycofanych do Działu Zbiorów Specjalnych
1 poz. starych druków.
W Zbiorach Specjalnych przeprowadzono skontra niżej
rozpisanych sygnatur, sprawdzając 11.267 pozycji.
Inkunabuły: sprawdzono 373 poz., braków nie odnotowano.
Stare druki: sygn.: Nm,Nn.No,Np (historia Niemiec i całe
Prusy)
Oa,Ob,Oc,Od,Oe,Of,Og,Oh
(byłe prowincje pruskie, Gdańsk)
Pa,Pb,Pc
(pozaeuropejskie kontynenty i państwa)
Qa,Qb
(biografie ogólne i biograficzne pisma
okolicznościowe)
Ra,Rb (geografia i podróże)
Sa,Sb (przyrodoznawstwo ogólne i
matematyka)
Ta,Tb (astronomia, meteorologia, fizyka i
chemia)
Ua,Ub,Uc (mineralogia i geologia, botanika i
zoologia)
Va,Vb,Vc (rolnictwo, technologia, militaria i
marynistyka)
Wa,Wc,Wc,Wd,Wf,Wh
(medycyna: anatomia, fizjologia, patologia,
farmacja, chirurgia, choroby wewnętrzne)
X (czasopisma gdańskie i historia
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czasopiśmiennictwa )
Odnaleziono 61 braków z braków odnotowanych w latach
ubiegłych w obrębie w/wym. sygnatur – pozostało 832 braki.
Nowych braków stwierdzono 10.
Zbiór Kabruna: stare druki i druki XIX w.
Odnotowano 9 braków spośród starych druków.
Ekslibrisy: sygn.: E.1 – E.11 449 i E.12 001 – E.12 914. Nie
stwierdzono żadnych braków.
Grafika: sygn.: Gr Rp i Gr Al. Sprawdzono 966 pozycji
stwierdzono 8 braków bezwzględnych i 1 brak względny.
Muzykalia: Sprawdzono 173 obiekty. Braków nie stwierdzono.
Rękopisy: Skontrum 64 poz. ze spuścizny BoduszyńskiejBorowikowej i 6 teczek ze spuścizny Ireny Przewłockiej. Braków
nie stwierdzono.
Biblioteka podręczna starych druków: skontrum objęło 1.011 tyt.,
braki względne 55 tytułów (60 vol.)
W pozostałych pracowniach, biblioteki podręczne sprawdzane są
na bieżąco.
W Archiwum przeprowadzono skontrum kart wynagrodzeń
(1945-1988), dokumentacji ZUS (1974-1993) oraz wniosków,
zaświadczeń i kopii deklaracji (1964-1995).
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12. Konserwacja i archiwizacja zbiorów
Konserwacja
W Dziale Konserwatorsko - Introligatorskim zostały
wykonane następujące prace:
- oprawiono 780 vol. książek i czasopism w płótno,
półpłótno, półskórek, karton, broszury,
- poddano reperacji 215 vol. książek ,
- wykonano 183 teczki, 25 pudeł, 410 passe – partout,
1.421 fastykuły,45 plansz wystawienniczych,
- wytłoczono 429 napisów,
- zdublowano 2 obiekty,
- zbindowano 170 vol.
- wykonano 470 drobnych zabezpieczeń introligatorskich.
W zakresie konserwacji poddano:
- dezynfekcji w komorze próżniowej: 924 vol.+ 16 koszy
drobnych obiektów własnych i powierzonych (głównie
Muzeum Narodowe w Gdańsku) ,
- zabezpieczeniom konserwatorskim obiektów oprawnych:
20 jednostek starych druków, rękopisów oprawnych i
atlasów,
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zabezpieczeniom konserwatorskim i konserwacji obiektów
nieoprawnych: 119 obiektów należących do grafiki,
kartografii, rękopisów i innych dokumentów,
- konserwacji pełnej: 3 vol. zbiorów specjalnych, tj. Atlas
Orteliusa z XVI w. , rękopis muzyczny z przełomu
XVI/XVII w. zawierający msze i pieśni (Ms 4006) oraz
starodruczny „klocek” z XVII wieku zawierający
kilkadziesiąt gdańskich druków okolicznościowych
(syg. Oe 113) - ostateczne zakończenie przewidziane w
2010,
- konserwacji opraw zabytkowych – 69 jednostek,
- konserwacji, ręcznemu odkwaszeniu i oprawie w 6
oddzielnych tomów poddano kolorowany rękopis
współczesny liczący 749 kart zawierający wiersze
rozproszone Czychowskiego z lat 1953-1994.
- oczyszczono renoskórem 296 opraw starodruków;
Dezynfekcji poza siedzibą Biblioteki - w Muzeum
Piśmiennictwa w Grębocinie koło Torunia - poddano ostatnie 750
mb zbiorów, przejętego w roku 2005 księgozbioru warszawskiego.
W połowie roku 2008 rozpoczęło pracę Laboratorium
Odkwaszania Papieru.
W roku 2009 w Laboratorium :
- odkwaszono 800 obiektów ( 96 ksiąg + 593 afisze + 111
programów teatralnych),
- zdublowano na płótno 45,
- poddano reperacji i oprawie 40 odkwaszonych woluminów.
Archiwizacja zbiorów
Zgodnie z przyjętym programem ochrony i zabezpieczania
zbiorów należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego
kontynuowano planową akcję pełnej archiwizacji najcenniejszych
obiektów XVI – XVIII wieku,
w tym przede wszystkim
obszernej kolekcji J. B. Bonifacio a ponadto wielu innych ,często
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drobnych, jednostkowych pozycji innych rodzajów zbiorów
specjalnych.
Z kolekcji J. B. Bonifacio digitalizacja objęła 62 tytuły w 67 vol.
Systematycznie mikrofilmowane były stare druki i rękopisy
zamawiane przez czytelników, a także materiały do portalu NASK
zgodnie z podpisaną umową.
W sumie w roku 2009 baza mikrofilmów powiększyła się o
57.491 klatek na 143 szpulach. Ilość CD wzrosła o 1.450 płyt,
(w tym płytki pochodzące z prasy bieżącej w ilości 168).

Stan na dzień 31.12.2009 wynosił:
- mikrofilmy – 1.941.928 klatek na 7.737 szpulach.
- płyty CD – 4.767 płyt (w tym płyty stanowiące dodatki
do gazet, rejestrowane poza inwentarzem w ilości 1.529).
Postać on-line tradycyjnych katalogów kartkowych sukcesywnie była
wyposażana w OCR, który umożliwia indeksację.
Stan bazy kart katalogowych na dzień 31.12.2009 r.
- ilość wszystkich kart w bazie 839.981
- ilość kart z OCR 222.004
- ilość kart czekających na opis 617.967.
Zasób zarchiwizowanych obiektów Zbiorów Specjalnych został
dodatkowo powiększony za sprawą Fundacji Biblioteki Gdańskiej ,
która na mocy oddzielnej Umowy podpisanej z NASK wykonała
digitalizację 12 dużych atlasów morskich XVI-XVIII wieku
stanowiących unikatową, bezcenną kolekcję w zasobach
kartograficznych. 2.500 skanów zasiliło dodatkowo stan posiadanych
przez Bibliotekę kopii cyfrowych ,wydatnie powiększając listę
tytułów objętych archiwizacją a należących do Narodowego Zasobu
Bibliotecznego.
Na przestrzeni 2009 roku kopie cyfrowe z zasobów Biblioteki
Gdańskiej były opracowywane w Dublin Core i umieszczane na
platformie Biblioteki Cyfrowej BG PAN.
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Sporządzono i umieszczono na niej 522 opisy w tym:
- afisze teatralne – 301,
- stare druki – 142,
- pocztówki – 51,
- rękopisów – 28.
W związku z rozpoczęciem w IV kwartale prac w ramach
Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej akcja archiwizowania NZB winna
nabrać dodatkowego rozmachu i szybszego tempa. Próbny etap
wdrażania realizacji Projektu zaowocował zeskanowaniem w IV
kwartale 17 tomów (7.530 skanów): 9 tomów dla potrzeb warsztatu
naukowego PBC, 8 tomów (XVIII –wieczne czasopismo; syg. X 350)
do zasobu PBC .

13. Działalność dydaktyczna i popularyzatorska
Dzięki oddaniu w roku 2005 nowego gmachu, w którym
znajduje się dobrze wyposażona Sala Konferencyjna Biblioteka
stała się miejscem ważnych i różnorodnych spotkań środowiska
gdańskiego.
Wiele instytucji naukowych, kulturalnych, a także administracji
regionalnej chętnie korzysta z budynku Biblioteki Gdańskiej. Tym
samym Biblioteka coraz szerzej wpisuje się w panoramę Miasta
ubiegającego się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.
Pewne działania z obszaru kultury, takie jak promocja
ciekawych nowości książkowych, działalność wystawiennicza,
spotkania teatralne, wykłady i dyskusje organizowane przez
Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne weszły na stałe
do tradycji popularyzatorskiej Biblioteki – mają charakter
otwartych spotkań adresowanych do szerokiego grona odbiorców,
a informacja o nich publikowana jest w serwisie informacyjnym
Biblioteki.
Niewątpliwie największy rozmach i najbardziej uroczysty
charakter miała promocja, której patronowały: Fundacja Gdańska i
wydawnictwo słowo/obraz terytoria, a podczas której
zaprezentowano pierwszy tom bibliografii literackiej Gdańska. W
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serii „Gdańsk w literaturze” ukazał się obszerny tom bibliografii
adnotowanej, zaopatrzonej w wyczerpujące opisy, obejmującej
utwory polskie i obce z lat 997-1600, poświęcone Gdańskowi,
autorstwa zespołu pracowników Biblioteki Gdańskiej. W
spotkaniu z okazji tak znaczącego wydarzenia uczestniczyło blisko
100 osób reprezentujących naukowe i kulturalne środowiska
Gdańska. Spotkanie uświetnił koncert Cappelli Gedanensis.
Druga promocja, która zgromadziła nieco mniejsze grono
czytelników (ok. 35 osób) dotyczyła wspaniałego dzieła
zatytułowanego „Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem”
autorstwa prof. dr hab. Zbigniewa Nowaka, wieloletniego
dyrektora Biblioteki Gdańskiej, wybitnego autorytetu w dziedzinie
bibliologii. Ten owoc kilkudziesięcioletniej pracy naukowej
Profesora Nowaka, mający postać kompendium wiedzy o dawnej
książce ,wydało niezwykle pięknie i starannie wydawnictwo
słowo/obraz terytoria.
Z kolei trzecie spotkanie z książką dotyczyło równie ważnego
tytułu, choć odległego tematycznie od dwóch poprzednich –
”Westerplatte 1939. Historia i legenda. Przed szturmem” Andrzeja
Drzycimskiego, doskonałego znawcy tematyki związanej z obroną
Westerplatte.
Fakt, że wszystkie trzy książki ukazały się w oficynie
słowo/obraz terytoria, potwierdza wysoką pozycję tego
wydawnictwa gwarantującego wyszukany poziom edytorski i tym
samym stającego się niejako oddzielnie, mimochodem, również
przedmiotem promocji.
Dla porządku należy odnotować, że inicjatorem ostatniej
prezentacji było Pomorskie Towarzystwo FilozoficznoTeologiczne, które kolejny rok współpracowało z Biblioteką
Gdańską regularnie odbywając w jej murach cykl wykładów i
dyskusji gromadzących każdorazowo od kilkunastu do
kilkudziesięciu osób.
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Rok 2009 wypełniły następujące spotkania, zwykle połączone z
debatą nad poszczególnymi zagadnieniami:
1. „Samotność Abrahama w ujęciu Sorena Kierkegaarda-aspekty
filozoficzne i teologiczne”; prof.Karol Toeplitz.
2. „Człowiek wobec zła. Wstęp do metafizyki Józefa Tischnera”;
wykład dr Zbyszek Dymarski;
3. „Czy normy mogą być prawdziwe lub fałszywe?”;
prof.dr hab.Wojciech Żełaniec;
4. „Co było przed Big Bangiem, czyli problem Początku?”;
prof.dr hab.Andrzej Chmielecki;
5. debata: „Filozofia wobec historii”;
prof.dr hab.Sabina Kruszyńska, dr Dobrosław Kot,
dr Jacek Kołtan, dr Zbyszek Dymarski;
6. „Problem genezy moralnych dylematów’’;
siostra prof. Barbara Chyrowicz;
7. „Westerplatte 1939 – próba syntezy”; dr Andrzej Drzycimski;
8. „Demograficzne i polityczne aspekty przyszłości Europy”;
prof.Gunnar Heinsohn .
Działalność wystawiennicza prowadzona była w obu
budynkach Biblioteki. Warto odnotować fakt zaistnienia w ciągu
roku 2009 nowej przestrzeni wystawienniczej – przy Wałowej 15
na I piętrze – w sąsiedztwie Czytelni XIX i I poł. XX w. oraz
Pracowni Grafiki.
W budynku historycznym eksponowano 5 dużych i 6 małych
okolicznościowych wystaw:
1. W 30 rocznicę śmierci Damroki Majkowskiej 1.03-30.03.09
2. Paweł chce mówić do nas dzisiaj - 15.06-19.06.09
3. Mistrz kreski – Wojciech Jakubowski - 17.07-31.07.09
4. Wrzesień 1939 w niemieckiej propagandzie - 1.09-30.11.09
5. Zanim powstało miasto - 2.12.09-15.01.2010
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1. Elżbieta Zawacka 1909-2009 – 14.01-4.02.2009
2. Stanisław Mrozek 1929-2009 – 5.02.- 14.04.2009
3. Andrzej Stelmachowski 1925-2009 – 14.04-16.06.2009
4. Michał Hilchen 1945-2009 – 17.06-20.09.2009
5. Hanna Domańska 1932-2009 – 21.09-30.12.2009
6. 80 rocznica urodzin Przemysłwa Szafrana – 24.09-30.12.2009

Z kolei w nowym gmachu miało miejsce pięć wystaw:
1. „Zdobycie Bieguna Północnego” ( kwiecień)
2. „Wspomnienie o Marszałku . Józef Piłsudski w zbiorach
Biblioteki Gdańskiej PAN”(listopad/grudzień)
oraz wystawy specjalistyczne, związane z pracą Pracowni
Teatrologicznej w cyklu „Scena znana i nieznana”:
1. „Smacznego, czyli kulinarne smaki aktorów” (kwiecień)
2. „Teatr i dzieci” (czerwiec)
3. „Grotowski” (lipiec).
Wystawa czerwcowa połączona była z pokazem scenek
teatralnych w wykonaniu uczniów Gdańskiego Gimnazjum
„Lingwista”.
Obok wymienionych ekspozycji w budynku przy
ul. Wałowej 24 istniała co miesiąc zmieniana prezentacja
nowych nabytków Biblioteki Gdańskiej.
Wystawą eksponowaną na zewnątrz Biblioteki w
ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, było „Stawowie –
Zespół Parkowo-Pałacowy” – wystawa prezentowała materiały
na temat Stawowia pochodzące ze zbiorów Biblioteki, a
wystawie towarzyszył odczyt na ten sam temat.
Zbiory Biblioteki Gdańskiej były wypożyczane również poza
Bibliotekę, na wystawy organizowane przez Muzeum w Malborku,
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Muzeum w Będominie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Zamek
Królewski w Warszawie, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska,
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie.
Na przestrzeni całego roku prowadzone były lekcje
biblioteczne, szkolenia, pokazy z prelekcjami dla młodzieży,
studentów i bibliotekarzy. W ramach Tygodnia Heweliusza i
ścieżki edukacyjnej „Śladami Jana Heweliusza”
przeprowadzono 9 prezentacji multimedialnych dla szkół.
Przygotowano 28 pokazów specjalistycznych ze zbiorów
specjalnych, poprzedzonych prelekcjami ,w tym 3 pokazy
dla 16 osób z zagranicy. Wśród nich na specjalne
odnotowanie zasługuje pokaz dla grupy Ormian i dla
przedstawicieli Konsorcjum VTLS. Łącznie w pokazach
uczestniczyło ponad 300 osób.
W Bibliotece Gdańskiej, zgodnie z wieloletnią tradycją,
miały miejsce praktyki studentów – 7 osobowa grupa
filologów klasycznych z Uniwersytetu Gdańskiego odbyła
praktykę w wszystkich działach Biblioteki. W Dziale
Opracowania 2 tygodnie przebywała Aleksandra
Kruszyńska, pracownik Stacji PAN w Rzymie, zdobywając
wiedzę na temat opracowania formalnego i rzeczowego w
systemie VIRTUA.
W Pracowni DŻS przeprowadzono szkolenie dla
bibliotekarzy Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w
Gdańsku.
Biblioteka uczestniczyła, udostępniając materiały i
pomieszczenia, w tworzeniu filmu o Bibliotece Gdańskiej
PAN (NASK) i filmu o prof. Gruszkowskim (Politechnika
Gdańska).
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Na stronach domowych PAN w Portalu Wiedzy nadal
prezentowany był materiał ilustrujący zbiory Biblioteki
Gdańskiej –„ Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN”.
Z kolei w portalu NASK www.polska.pl zamieszczono
30 kolejnych obiektów reprezentujących niemal wszystkie
rodzaje zbiorów specjalnych. Dodatkowo (za sprawą
Fundacji Biblioteki Gdańskiej) na stronę NASK trafiła
wspaniała kolekcja kartograficzna atlasów morskich XVIXVIII w. dostępna w pełnej zawartości i przy zastosowaniu
najnowszych narzędzi informatycznych.
Z Sali Konferencyjnej regularnie korzystał Departament
Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego
organizując własne szkolenia głównie z zakresu projektów
unijnych , podobnie Sopocka Grupa Szkoleniowa.
Korzystały z Sali Konferencyjnej także Rada Miasta i Civitas
Christiana dla własnych celów szkoleniowych.
Również Szkoła Językowa English Unlimited prowadziła
lektorat języka angielskiego.

14. Udział w życiu naukowym, szkolenia i podnoszenie
kwalifikacji
Centralnym wydarzeniem w życiu naukowym Biblioteki
Gdańskiej była Ogólnopolska Konferencja Naukowa zatytułowana
„Zbiory Książnicy Gdańskiej w Służbie Nauki”, która odbyła się 26
listopada w historycznym budynku Biblioteki.
Konferencja nawiązywała do podjętej kilka lat wcześniej
inicjatywy prezentowania gdańskich zbiorów historycznych
służących wielu dziedzinom badawczym, a także podsumowaniu
dwunastoletniej kadencji Dyrektora. Przewodniczący Rady
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Naukowej BG PAN prof. dr hab. Aleksander Kołodziejczyk
przedstawił sylwetkę Dyrektora i scharakteryzował 12 lat
dyrektury.
Program konferencji składał się z 3 bloków tematycznych:
pierwszy poświęcony był Heweliuszowi, drugi zbiorom gdańskim
w służbie nauki, trzeci Bibliotece Gdańskiej jako warsztatowi
pracy naukowej. Na całość złożyło się 10 wystąpień autorów
referatów zakończonych krótkim koncertem organowym w
wykonaniu dr Andrzeja Szadejko. Konferencja cieszyła się dużym
zainteresowaniem środowiska, uczestniczyło w niej ok. 100 osób,
w tym przedstawiciel Władz PAN.
Podczas konferencji dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy
upamiętniającej Tych, którzy byli pierwsi 1945 – 1946.

Drugim wydarzeniem o podobnym charakterze była
ogólnopolska sesja naukowa zatytułowana „600 lat Fundacji
św. Jakuba w Gdańsku”. Tym razem Biblioteka wystąpiła w roli
współorganizatora sesji , która miała miejsce w nowym gmachu
Biblioteki. Kościół św. Jakuba i Ojcowie Kapucyni –
organizatorzy sesji – poświęcili szczególna uwagę Bibliotece
Gdańskiej, z którą przez wieki sąsiadowali i sąsiadują, a która
przez kilkadziesiąt lat mieściła się w murach Kościoła
św.
Jakuba. Pokłosiem tej konferencji stała się książka „Szpital i
Kościół św. Jakuba” wydana w 2009 roku.

- 56 -

Działalność naukowa Biblioteki obejmowała zarówno
kontynuacje wieloletnich planów jak i nowe zadania.
Współpracowano nadal z Akademią Muzyczną w zakresie
pełnego opracowania unikatowych zbiorów muzycznych XVIXVIII wieku w ramach wspólnego projektu „Muzyczne
dziedzictwo Gdańska w zbiorach BG PAN”. W ramach tej
współpracy opracowano także kolejny grant na to zadanie na rok
2010 i złożono go w Urzędzie Miasta.
Również kontynuowana była niezwykle żywa współpraca z
Muzeum Historycznym Miasta Gdańska , a także z Oddziałem
Domu Uphagena w zakresie opracowania dokumentacji
ikonograficznej dotyczącej architektury Gdańska w zbiorach BG
PAN. Projekt realizowany był jako grant otrzymany przez
Fundację BG w ramach konkursu ogłoszonego przez Miasto
Gdańsk.
Współpraca z Domem Uphagena dotyczyła także wystawy ze
zbiorów J. Uphagena planowanej w roku 2010 w ramach
uroczystości związanych z 400-leciem utworzenia konsulatu
Francji w Gdańsku.
W ramach utworzonego w 2008 roku konsorcjum bibliotek
naukowych Pomorza i w oparciu o podpisana Umowę Partnerstwa
z Urzędem Miasta rozpoczęto współpracę kilkunastu Bibliotek
tworzących Pomorska Bibliotekę Cyfrową.
Rok 2009 poświecony był wstępnej fazie Projektu, polegającej na
zakupach niezbędnego sprzętu i wyposażenia, organizowaniu
Pracowni Digitalizacji i wdrażaniu toku prac digitalizacyjnych.
Kolejnym ważnym partnerem była Fundacja Gdańska , z którą
współpraca przebiegała na kilku płaszczyznach .
Wielkiej wagi wydarzeniem było zakończenie pracy nad
pierwszym tomem bibliografii literackiej Gdańska w ramach serii
„Gdańsk w literaturze”. Tom obejmujący, okres 997-1600 ukazał
się drukiem, za sprawą Fundacji Gdańskiej i wydawnictwa
słowo/obraz terytoria. Temu wydarzeniu towarzyszyła uroczysta
promocja w Bibliotece Gdańskiej; jednocześnie, w tym samym
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czasie rozpoczęto już pracę nad kolejnym tomem dotyczącym lat
1601-1700, którego zakończenie planowane jest w roku
2010.Autorzy bibliografii to kilkunastoosobowy zespół
pracowników BG PAN , kierowany przez Panią dr Zofię
Ostrowską - Tylewską.
Biblioteka na przestrzeni całego roku uczestniczyła w
regularnych spotkaniach organizowanych przez Fundację Gdańską
planując i omawiając realizację obchodów 400-lecia urodzin Jana
Heweliusza.
Współpraca z Fundacją im. St. Fleszarowej - Muskat w Sopocie
przyniosła Bibliotece przyjęcie drugiej części depozytu z
materiałami pisarki z lat 1930-1991 w ilości 321 obiektów.
Współpracowano również z Nadbałtyckim Centrum Kultury w
przygotowaniu tematu” Przebudowa Gdańska na przełomie
XIX/XX w.”
Utrzymywane były kontakty z Muzeum w Wilanowie w zakresie
wyszukiwania druków dotyczących Jana III Sobieskiego.
Częste kontakty utrzymywano z Muzeum II Wojny Światowej, a
także z Centrum Hewelianum, szczególnie w tematach związanych
z Heweliuszem.

Ponadto pracownicy Biblioteki uczestniczyli czynnie w kilku
konferencjach wygłaszając referaty i komunikaty:
dr Aleksander Baliński
Anabaza Chosroesa. Rzymska interwencja w irańskim kryzysie
590-591 n.e.; UG
mgr Ewa Czerniakowska
Obchody setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego na
Pomorzu w 1909r.; Uniwersytet w Białymstoku

- 58 -

Nazwy miejscowe na terenie Warszawy i okolic z formantemówka, ówek; UG
Nazwy miejscowe na terenie Warszawy i najbliższych okolic z
formantem -izna, -szczyzna; Towarzystwo Miłośników Języka
Polskiego
mgr Krystyna Jackowska
Wokół portretów Jana Heweliusza; BG PAN
mgr Agnieszka Kubiak, Andrzej Szadejko
Praktyczne wykorzystanie zbioru muzykaliów
BGPAN

BG

PAN;

mgrAgata Larczyńska
Prawdziwe, czy zmyślone? Źródła epistolarne i dokumentowe w
formularzu księcia mazowieckiego Aleksandra. Próba analizy;
Wrocławskie Spotkania Mediewistyczne
mgr Tomasz Larczyński
Polityka osadnicza Zakonu Krzyżackiego w
gdańskim; Wrocławskie Spotkania Mediewistyczne

komturstwie

mgr Ewa Ogonowska
Takie kwerendy jakie zbiory; BG PAN
mgr Lidia Pszczółkowska
Materiały do biografii Lecha Bądkowskiego w spuściźnie Marii
Boduszyńskiej-Borowikowej; BG PAN
mgr Urszula Szybowska
Zbiory BG PAN dostępne w Internecie; BG PAN
mgr Krystyna Świerkosz
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Literackie inspiracje i twórcze zmagania. Z tajników warsztatu
pisarskiego S. Fleszarowej-Muskat.; Urząd Miejski w Sopocie
Sopockie reminiscencje z życia i twórczości S. FleszarowejMuskat;
Sesja Okolicznościowa w Kole
dr Zofia Tylewska-Ostrowska
Zbiory Biblioteki Gdańskiej warsztatem bibliograficznym. Gdańsk
w literaturze: bibliografia od roku 997 do dzisiaj; BG PAN
mgr Anna Walczak
Udział BG PAN w NUKAT; BG PAN
Ponadto pracownicy Biblioteki uczestniczyli w wielu
konferencjach, seminariach, szkoleniach, festiwalach:
Dżuma. Ospa. Cholera; Sesja naukowa w MHMG.
Konferencja Bibliotek Muzycznych; Akademia Muzyczna w
Gdańsku.
Święto Baroku; Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
Festiwal Dwa Teatry; Sopot.
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych; Gdynia.
Warsztaty polskiej grupy CERL; Biblioteka Uniwersytecka we
Wrocławiu.
Szkolenia w ramach PBC ;PG.
O przyszłości bibliotek w społeczeństwie informacyjnym;
Pedagogiczna Biblioteka w Gdańsku.
Konferencja poświęcona VTLS; BG UG.
PBC – internetowa skarbnica wiedzy i informacji; BG PG.
Zbiory fotograficzne i filmowe w Internecie – aspekty prawne i
technologiczne; BG UG.
Pokaz NASK – najnowsze narzędzia w prezentacji zbiorów;
BG PAN.
Szkolenie i pokaz bazy danych prawniczych LEX; BG PAN
Bałtycki Festiwal Nauki; Sopot
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Średniowieczne i nowożytne kronikarstwo gdańskie i oliwskie; UG
Bałtycka konferencja: zarządzanie i organizacja bibliotek –
standardy bibliotek europejskich; Ateneum Szkoła Wyższa
Szkolenie z zakresu katalogowania formalnego, opracowania
przedmiotowego i haseł wzorcowych języka Kaba; BG PAN
Forum (IV) Młodych Bibliotekarzy ;Kraków.
Ukryty Internet ;UG
Szkolenie dla organizacji pozarządowych; UM w Gdańsku.
Zasady realizacji i rozliczania projektów realizowanych w ramach
RPO dla woj.pomorskiego w latach 2007-2013; Urząd Miasta
Gdańska .
Studia kontynuowali:
- filologiczne studia doktoranckie na UG – mgr Dagmara
Binkowska,
- historyczne studia doktoranckie na UG – mgr Tomasz
Larczyński
- historyczne studia doktoranckie na UG – mgr Agata
Larczyńska,
- -filologiczne studia doktoranckie na UG – mgr Maria Otto,
- studia w zakresie historii na Uniwersytecie Gdańskim –
Michał Morawski,
- studia na Wydziale Filologicznym (Filologia Polska) na
Uniwersytecie Gdańskim – Joanna Piskorska,
- podyplomowe studia dla tłumaczy języka niemieckiego UAM
w Poznaniu – mgr Magdalena Madeja-Grzyb,
- Podyplomowe Studium Gedanistyki – mgr Anna Potorska,
- liceum ogólnokształcące zaoczne w Gdańsku – Elżbieta
Wasielewska
Komisja Szkoleniowa Biblioteki Gdańskiej PAN działała w
składzie:
Przewodnicząca: dr Maria Pelczar – Dyrektor BG PAN
Sekretarz:
mgr Krystyna Świerkosz
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W roku 2009 odbyły się wszystkie z zaplanowanych 6 szkoleń
specjalistycznych oraz 1 pozaplanowe, w których uczestniczyło
ogółem 142 osoby
Tematy odczytów były następujące:

1.

dr Aleksander Baliński: Antyczne tradycje filozofii
muzułmańskiej (28.01 – udział 20 osób)

2.
mgr Magda Madeja-Grzyb: Sylwetka Jana III Sobieskiego i
jego otoczenia w niemieckojęzycznych zbiorach starodrucznych BG
PAN (31.03 – udział 17 osób)
3.
mgr Anna Walczak: Adaptacja budynków (pełniących
wcześniej różne funkcje) na potrzeby bibliotek naukowych (26.05 –
udział 22 osób)
4.

mgr Ewa Czerniakowska: Kult Juliusza Słowackiego w latach
1891-1919 w Wielkopolsce i na Pomorzu. (W 200. rocznicę
urodzin i 160. rocznicę śmierci) (29.09 – udział 14 osób)

5.
mgr Anna Walczak: Biblioteka Stacji Naukowej PAN w
Rzymie (poza planem: 8.10 – udział 31 osób)
6.
mgr Marta Pawlik: Kolekcja kart pocztowych ze zbiorów
Pracowni Fotografii BG PAN (27.10 – udział 21 osób)
7.
mgr Dagmara Binkowska: Kształcenie kobiet w Gdańsku na
przełomie XIX i XX wieku (24.11 – udział 17 osób)
Wyjątkowy i nadzwyczajny charakter miało spotkanie z
dr
Andrzejem Drzycimskim poświęcone przedstawieniu materiałów
źródłowych dot. Westerplatte i pracy nad książką na ten temat.
Pracownicy Biblioteki Gdańskiej należeli 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,
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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 był członkiem Rady Naukowej Muzeum
Zamku Malborskiego; dr Maria Pelczar była członkiem Rady
Naukowej Biblioteki Kórnickiej PAN; mgr Ewa Ogonowska była
członkiem Rady Muzealnej Muzeum Mikołaja Kopernika we
Fromborku, mgr Krystyna Jackowska-Sarnowska pełniła funkcję
Prezesa Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki i była
członkiem Rady Muzealnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.

15. Publikacje pracowników
Babnis Maria, Wokół konstytucji marcowej z 1921 roku. Libri
Gedanenses. 2009, T. XXV, s. 95-120.
Binkowska Dagmara, [współautor], Gdańsk
w literaturze.
Bibliografia od roku 997 do dzisiaj. Tom pierwszy: około 9981600. Pod red. Z. Tylewskiej-Ostrowskiej. Gdańsk 2009.
Chmielewska-Tomczak Ewa, [współautor], Gdańsk w literaturze.
Bibliografia od roku 997 do dzisiaj. Tom pierwszy: około 9981600. Pod red. Z. Tylewskiej-Ostrowskiej. Gdańsk 2009.
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Czerniakowska Ewa, Bernard Zygmunt Milski (1856-1926) jako
obrońca języka polskiego w Gdańsku. [w:] Polonistyczne
Drobiazgi Językoznawcze. I. Materiały sesji jubileuszowej
Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego,
Gdańsk 2009, s. 148-153.
Czerniakowska Ewa, Juliusz Słowacki na Pomorzu. Tryb dostępu:
http://gnu.univ.gda.pl/~/emcz/slowacki.html.
Czerniakowska Małgorzata, Zasługi Jana Śniadeckiego (17561830) dla rozwoju polskiej terminologii naukowej (w 200 rocznicę
urodzin). [w:] Polonistyczne Drobiazgi Językoznawcze. Materiały
sesji jubileuszowej Oddziału Gdańskiego Towarzystwa
Miłośników Języka Polskiego, Gdańsk 2009, s. 18-23.
Dzięgielewski Roman, [współautor], Gdańsk w literaturze.
Bibliografia od roku 997 do dzisiaj. Tom pierwszy: około 9981600. Pod red. Z. Tylewskiej-Ostrowskiej. Gdańsk 2009.
Dzięgielewski Roman, Kodeks tczewski z Lubeki – tłumaczenie
polskie. [w:] Kodeks tczewski z Lubeki. Pod red. Jarosława
Mykowskiego. Tczew 2009, s. 71-80.
Dzięgielewski Roman, Kodeks tczewski z Lubeki – transkrypcja
łacińska. [w:] Kodeks tczewski z Lubeki. Pod red. Jarosława
Mykowskiego. Tczew 2009, s. 55-68.
Dzięgielewski Roman,
Przygotowania pasażera do rejsu
morskiego w świetle instrukcji podróżowania w XVI-XVII wieku.
Libri Gedanenses. 2009, T. XXV, s. 66-94.
Dzięgielewski Roman, Tłumaczenie tekstu Commune incliti
Polonie Regni privilegium ze strony tytułowej Statutów Łaskiego.
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[w:] Kodeks tczewski z Lubeki. Pod red. Jarosława Mykowskiego.
Tczew 2009, s. 28-29.
Dzięgielewski Roman, Transkrypcja łacińska i tłumaczenie
polskie przywileju Sambora II z 1260 r. [w:] Kodeks tczewski z
Lubeki”. Pod red. Jarosława Mykowskiego. Tczew 2009, s. 12-17.
Dzięgielewski Roman, Uwagi do transkrypcji i tłumaczenia
łacińskiego tekstu kodeksu lubeckiego dla Tczewa. [w] Kodeks
tczewski z Lubeki. pod red. J. Mykowskiego. Tczew 2009, s. 3738.
Dzienis Helena,
Jacob Kabrun i jego księgozbiór. Libri
Gedanenses. 2009, T. XXV, s. 228-245.
Dzienis Helena, Mistrz kreski – Wojciech Jakubowski. Katalog
wystawy 17 czerwiec-31 lipiec 2009. Gdańsk, BG PAN 2009.
Jackowska Krystyna, [współautor], Johann Carl Schultz (19011873) znany i nieznany. Muzeum Zamkowe w Malborku. Katalog
wystawy 7 sierpnia -11 października 2009. Malbork 2009, s. 233,
235, 368-369, 370, 371-372, 377-378, 379, 380-381, 382, 383,
387, 392, 393, 395, 397, 400, 407, 411, 412, 415, 416, 417, 418,
419, 421, 422, 427, 429, 430, 431, 437, 438, 441, 443, 444, 445,
487, 488, 490, 492, 493, 494, 495, 496, 497, .498, 499, 501, 503
Jackowska Krystyna, Plan i widok ogólny Gdańska wg rysunku
Petera Willera, 1687. [w:] Katalog wystawy „Historia i Polonia”
Muzeum Narodowe w Kielcach 2009.
Jackowska Krystyna, [hasło katalogowe o charakterze eseju]
Bartłomiej Strobel (1591- po 1647), Portret Martina Opitza von
Boberfeld 1636-37. [w:] Uroda portretu. Od Kobera do Witkacego.
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Katalog wystawy pod kierunkiem Przemysława Mrozowskiego i
Andrzeja Rottermunda. Warszawa 2009, s. 86-89.
Kordel Jan Krzysztof, Cztery dyplomy Johanna Carla Schultza z
lat 1829-1861. [w:] Johann Carl Schultz (1801-1873) znany i
nieznany. Portret artysty na nowo odkryty. Katalog wystawy
7
sierpnia - 11 październik 2009. Malbork 2009, s. 257-260.
Kubiak Agnieszka, Muzykalia z księgozbioru Maxa Grübnaua w
zbiorach Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. [w:]
Europejska kultura muzyczna w Polskich bibliotekach i archiwach.
Red. A. Patalas, S. Hrabia. Kraków, Musica Iagellonica, 2008.
Larczyński Tomasz, [współautor], Gdańsk
w literaturze.
Bibliografia od roku 997 do dzisiaj. Tom pierwszy: około 9981600. Pod red. Z. Tylewskiej-Ostrowskiej. Gdańsk 2009.
Madeja–Grzyb Magda, Maria Kazimiera odwiedza Gdańsk. Tryb
dostępu: http://www.wilnow-palac.pl/index.php?enc=1175
Madeja–Grzyb Magda, Prasa gdańska o przebudowie miasta na
przełomie XIX/XX w. [w] Gdańsk-miasto w przebudowie. Gdańsk
NCK, 2009. Madeja–Grzyb Magda, Odsiecz Wiedeńska w
relacjach gdańskich. Tryb dostępu: http://www.wilnowpalac.pl/index.php?enc=1161
Madeja–Grzyb Magda, Zaślubiny królewicza Jakuba Ludwika
Sobieskiego z księżniczką neuburską Jadwigą Elżbietą. Tryb
dostępu: http://www.wilnow-palac.pl/index.php?enc=1213
Meller Beata, Bibliografia Biblioteki Gdańskiej. Libri Gedanenses.
2009, T. XXV, s. 218-227.
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Meller Beata, [współautor], Gdańsk w literaturze. Bibliografia od
roku 997 do dzisiaj. Tom pierwszy: około 998-1600. Pod red. Z.
Tylewskiej - Ostrowskiej. Gdańsk 2009.
Pelczar Maria, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Gdańskiej
PAN w 2008 roku. Libri Gedanenses. 2009, T. XXV, s. 251-260.
Penkalla Ewa, [współautor], Gdańsk w literaturze. Bibliografia
od roku 997 do dzisiaj. Tom pierwszy: około 998-1600. Pod red. Z.
Tylewskiej - Ostrowskiej. Gdańsk 2009.
Pszczółkowska Z. Lidia, Irena Zofia Fabiani - Madeyska (11 V
1911-21 XII 1990). Libri Gedanenses. 2009, T. XXV, s. 261-274.
Pszczółkowska Z. Lidia, Damroka Pelagia Majkowska (14 VIII
1922-6 VIII 1979). Libri Gedanenses. 2009, T. XXV, s. 275-278.
Sokołowska Maria, Iwo Gall i jego teatr. Libri Gedanenses. 2009,
T. XXV, s. 179-217.
Sychta Stefania, [współautor], Handbuch des personalen
Gelegenheitsschrifttums in europäischen Bibliotheken und
Archiven, Bd. 23 – 27, Gedanensia, hrsg. von Stefan Anders,
Sabine Beckmann und Klaus Garber unter Mitwirkung von
Stefania Sychta, Hildesheim OLMS Verlag 2009 .
Szybowska Urszula, Fragment prywatnego księgozbioru
gdańskiego kupca George’a Tönnigesa zachowany w zbiorach
Biblioteki Gdańskiej PAN. [w:] Toruńskie Studia Bibliologiczne
2009, nr 1 (2), s. 49-56.
Szybowska Urszula, [współautor], Gdańsk
w literaturze.
Bibliografia od roku 997 do dzisiaj. Tom pierwszy: około 9981600. Pod red. Z. Tylewskiej-Ostrowskiej. Gdańsk 2009.
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Świerkosz Krystyna, Papiery Stanisława Strumph Wojtkiewicza w
zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Libri Gedanenses. 2009,
T. XXV, s. 121-178.
Tylewska–Ostrowska Zofia, [redakcja i współautor.], Gdańsk w
literaturze. Bibliografia od roku 997 do dzisiaj. Tom pierwszy:
około 998-1600. Pod red. Z. Tylewskiej-Ostrowskiej. Gdańsk
2009.
Walczak Anna, [współautor], Gdańsk w literaturze. Bibliografia
od roku 997 do dzisiaj. Tom pierwszy: około 998-1600. Pod red. Z.
Tylewskiej-Ostrowskiej. Gdańsk 2009.
Walczak Anna, Promocja bibliotek poprzez architekturę, czyli o
czym pisze się na łamach czasopisma „Architektura Murator”.
Biuletyn EBIB [dokument elektroniczny] - Nr 3/2009 (103)
kwiecień. Tryb dostępu:
http://www.ebib.info/2009/103/a.php?walczak
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16. Współpraca z zagranicą
Biblioteka Gdańska utrzymywała stałe kontakty z bibliotekami i
instytucjami z blisko 26 krajów,( w tym ze Stacją Naukową PAN w
Rzymie), głównie w zakresie wymiany wydawnictw i przyjmowania
czytelników zagranicznych, a także zapoznawania z Biblioteką grup
turystów europejskich mających w programie turystycznym
zwiedzanie Gdańskiej Książnicy.
Dla czytelników zagranicznych wykonano ponad 70
specjalistycznych kwerend, z czego większość dotyczyła zbiorów
specjalnych.
Czytelnia Zbiorów Specjalnych obsługiwała 6 czytelników
zagranicznych pracujących naukowo nad zbiorami Biblioteki.
Zbiory Specjalne przygotowały 3 pokazy dla 16 gości zagranicznych,
w tym dla Ormian i dla zarządu VTLS.
W Gdańsku gościli użytkownicy systemu VIRTUA a także
przedstawiciele konsorcjum VTLS, którzy zwiedzali Bibliotekę,
spotykali się z bibliotekarzami i wspólnie uczestniczyli w
międzynarodowym spotkaniu użytkowników VTLS.
Kontynuowane było uczestnictwo w międzynarodowych
organizacjach: w Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych
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(CERL), w których polska grupa członkowska skupia biblioteki
naukowe gromadzące stare druki, w Stowarzyszeniu Europejskich
Bibliotek Naukowych (LIBER), w organizacji BIBLIOTHECA
BALTICA;
podtrzymywano kontakty z Europejskim Centrum
Solidarności w Gdańsku.

17. Wydawnictwa
Opracowano, przygotowano do druku i wydano (dzięki
finansowemu
wsparciu
Fundacji
Biblioteki
Gdańskiej)
jubileuszowy XXV tom periodyku Libri Gedanenses.
Przygotowano do opublikowania w internecie Wykaz
prac
pracowników Biblioteki Gdańskiej opracowany przez
dr
M. Babnis .
Rozpoczęto prace nad Bibliografią publikacji pracowników
BG PAN ( przeznaczoną do publikacji).
Współpracowano przy przygotowaniu do druku książki
Z.
Iwickiego Konwent Oliwski 1186-1831 – prace redakcyjne.
Wydano publikację Król Stanisław August w darze dla
Gdańska opracowaną przez S. Sychtę i A. Klempa (druk na
przełomie 2008/2009 i dlatego dopiero teraz może być
odnotowana).
Zakończono pracę nad pierwszym tomem bibliografii
adnotowanej Gdańsk w literaturze obejmującej lata 997 – 1600,
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autorstwa zespołu pracowników merytorycznych Biblioteki
Gdańskiej. Tom ukazał się drukiem w oficynie wydawniczej
słowo/obraz terytoria.

18. Administracja
Rok 2009 był czasem, w którym przede wszystkim dominowały
prace związane z zapewnieniem normalnego funkcjonowania
Biblioteki w warunkach istnienia dwóch odrębnych budynków, co
wiązało się ze zrozumiałych względów z pewnymi kłopotami.
Podział bowiem dotyczy nie tylko księgozbioru (cezurą jest rok
1945), a tym samym obsługi korzystających z niego czytelników
(podwojona ilość dyżurnych bibliotekarzy i obsługi) ale także dwóch
Działów: Zbiorów Specjalnych (Pracownia Teatrologiczna znalazła
się w nowym budynku) i Konserwatorsko - Introligatorskiego
(Laboratorium Odkwaszania Papieru znajduje się także w nowym
budynku).
Podział ten został wymuszony brakiem miejsca w budynku
historycznym.
Jedynymi działaniami w zakresie inwestycji było wykonanie
dalszego ciągu prac konserwatorsko-budowlanych przy przywracaniu
stanu pierwotnego zabytkowej elewacji budynku historycznego, od
strony ul. Łagiewniki. Działania te były możliwe dzięki wsparciu
finansowemu Spółki: Gdańska Infrastruktura Wodociagowo Kanalizacyjna Sp. z o.o., która to przekazała na ten cel 200.000 zł.
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W sumie całość kosztów ( łącznie z wymianą okien w hallu)
zamknęła się w kwocie 339.000 zł.

W zakresie remontów (częściowo wykonywanych we własnym
zakresie przez zatrudnionych w Bibliotece konserwatorów, a
częściowo zlecanych wykonawcom obcym) wykonano:
- w związku z zakupionym w ramach funduszy PBC sprzętem
komputerowym i koniecznością przystosowania pomieszczeń
dotychczas
użytkowanych
przez
Digital
Center,
-przeprowadzony
został
kompleksowy
remont
tego
pomieszczenia: sufit podwieszany, malowanie, wymiana
zaworów c.o. wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem,
montaż klimatyzacji, rolet, wykładzina PCV;
- remont dwóch pomieszczeń magazynowych (wyburzenie ścianki
działowej, gładzenie tynków i malowanie, wybicie otworu
drzwiowego i montaż nowych drzwi, wykładzina PCV) dla
Działu Konserwatorsko-Introligatorskiego;
- malowanie pomieszczenie dla magazyniera zbiorów specjalnych
wraz z wymianą oświetlenia i doprowadzeniem instalacji
telefonicznej;
- w trybie awaryjnym modernizację zasilania piwnicy w energię
elektryczną w budynku przy ul. Wałowej 15 (dobudowana część)
wraz z instalacją sygnalizatora - powiadamiającego o
przepełnieniu studni drenażowej;
- w trybie awaryjnym w wyniku zatkania sieci kanalizacyjnej pod
dobudowaną częścią budynku przy ul. Wałowej 15 zlecono
inspekcję telewizyjną kanału kanalizacyjnego wraz z
ciśnieniowym czyszczeniem – wymagało to odkopania instalacji
pod posadzką (usunięcie płytek ceramicznych wraz z wylewką),
wymiany części rur kanalizacyjnych, wykonania nowej podsypki,
wylewki i ułożenia nowej podłogi z płytek ceramicznych;
- montaż magnetyzera w instalacji wody użytkowej w budynku
Wałowa 24 wraz z instalacją zasilającą w wodę nawilżacz
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powietrza w systemie klimatyzacji Magazynu Zbiorów
Specjalnych;
- wymianę drzwi w Pracowni Kartografii;
- naprawę oświetlenia w Katalogu (Wałowa 15);
- udrożnienie kanału wentylacyjnego z pomieszczeń warsztatu i
księgowości;
- montaż dodatkowych czujek p. poż. oraz sygnalizatorów
akustycznych alarmu pożarowego w pomieszczeniach
digitalizacji zbiorów i magazynku introligatorni;
- montaż 18 płyt kamiennych z naniesionym planem Gdańska
Bouhse’go z roku 1806, służących do druku litograficznego
pierwszego katastralnego planu Gdańska.
Podobnie wiele z koniecznych napraw i konserwacji bieżących
starano się wykonać siłami własnymi, zlecając jedynie te, których
wykonanie wymagało odpowiednich uprawnień:
- wymieniono zawory na kaloryferach w Pracowni Kartografii i w
Księgowości oraz zlecono naprawę zbiornika ciśnieniowego
wyrównującego w węźle C.O.,
- dokonano przeglądu bramek antykradzieżowych,
- zamontowano rolety w pomieszczeniach Czytelni XIX w. oraz
Sali Wystawowej,
- oczyszczono kosze rynnowe na obu budynkach,
- oczyszczono okna nieotwieralne w budynku przy ul. Wałowa 24,
- uporządkowano pomieszczenia poddasza nad częścią
administracyjną i Pracownią Kartograficzną,
- zakupiono i ułożono wykładzinę dywanową i PCV w ilości ok.
40 m2
- zlecono kontrole pionów wentylacji grawitacyjnej.
Ponadto zakupiono:
- meble do pomieszczeń w budynku Wałowa 15 (Czytelnia XIX w.
i Pracownia Grafiki) oraz szafy metalowe do zbiorów
kartograficznych i graficznych,
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- licencje na oprogramowanie antywirusowe.
Konsekwencją przebudowy w roku 2008 sali dawnej Czytelni
Ogólnej i utworzenia 3 odrębnych pomieszczeń: Czytelni XIX i I
poł. XX w., Pracowni Grafiki, Sali Wystawowo - Odczytowej, była
konieczność przeniesienia zbiorów a także wyposażenie tych
pomieszczeń w meble i pozostały sprzęt, ponadto przemieszczenie
zbiorów Pracowni Kartograficznej, która dzięki zagospodarowaniu
pomieszczeń byłej Grafiki uzyskała bardziej komfortowe warunki
pracy, zwłaszcza gdy chodzi o obsługę czytelników.
Sala Wystawowo – Odczytowa
Czytelnia XIX w. i I połowy XX w.
Pracownia Grafiki

Zrealizowane w roku 2009, rozpoczęte w 2008, prace
instalowania systemu klimatyzacji w Magazynie Zbiorów
Specjalnych, sfinansowane przez Fundację na Rzecz Nauki
Polskiej, zapewniły wprawdzie poprawność warunków
wilgotności w tym pomieszczeniu, ale ze względu na brak
spełnienia obowiązujących parametrów przenikania ścian części
budynku (dobudowanego w latach 70-tych) i z ich przemarzaniem,
koniecznym staje się ocieplenie wspomnianych ścian od zewnątrz
zgodnie z obowiązującymi normami.
W związku z upływem od ostatniego spisu z natury 4 lat, a także
ze zmianą od stycznia 2010 roku na stanowisku dyrektora,
wykonano pełny spis rzeczowych aktywów trwałych w zakresie
wyposażenia i środków trwałych oraz kontrolę jego zgodności z
zapisami w księgach inwentarzowych i księgowych.

19. Sprawy socjalne
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Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :
- stan środków pieniężnych na dzień
01.01.2009
- odpis podstawowy w 2009 roku
- odsetki bankowe
- spłaty pożyczek mieszkaniowych

20.001,41 zł.
105.550,00 zł.
269,70 zł.
50.655,56 zł.

ogółem:
Wydatki w 2009 roku:
- świadczenia urlopowe pracowników
(70 osób)
- pożyczki mieszkaniowe (12 osób a’ 5.000 zł.)
- zapomogi (20osób)
- bony okolicznościowe (39 emerytów)
- dofinansowanie wycieczki ( Kanał Elbląski)
40 osób a’45,00 zł.
- nekrolog
- podatek od zapomóg

176.476,67zł.

62.600,00zł.
60.000,00zł.
32.970,00zł.
12.000,00zł.
1.779,00 zł.
124,44 zł.
2.755,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2009 roku 4.324,23 zł
(w tym 76,00 zł. podatku za 2009 do zapłaty w 2010 r.)
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20. Kancelaria Obrony Cywilnej
W roku 2009 (listopad) zakończono opracowanie Planów
ochrony zabytków ruchomych i nieruchomych, który został
uzgodniony z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
Utrzymywane były stałe kontakty z WZKiOL UM w Gdańsku,
dokonano kontroli dokumentacji i działań OC w Bibliotece.
Do Kancelarii wpłynęło 6 dokumentów z Zespołu do Spraw
Obronnych PAN (6), z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdańsku (2).
Kancelaria sporządziła i przekazała do WZKiOL UM w
Gdańsku 4 dokumenty:
Sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2009.
Kartę informacyjną zakładu pracy.
Wykaz pojazdów, maszyn, urządzeń.
Kartę informacyjną o informacjach OC.
Ponadto opracowano i uzgodniono z Wydziałem Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdańsku:
Kalendarzowy plan działania OC BG PAN na rok 2009 .
Kalendarzowy plan szkolenia OC BG PAN na rok 2009.
Tematyczny plan szkolenia OC BG PAN na rok 2009 .
Przesłano 2 pisma do Zespołu Spraw Obronnych PAN w
Warszawie, 2 pisma do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdańsku i 1 pismo do
Dyrektora BG PAN.
Odpowiedzialny za obronę cywilną
mgr Jan Kordel
przeszkolił 2 nowoprzyjętych pracowników. Uczestniczył w
treningu stałego dyżuru.
21. Uwagi końcowe
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Rok 2009 był kolejnym rokiem systematycznej realizacji zadań
statutowych, kontynuacji rozpoczętych wcześniej planów ale i
rokiem nowych przedsięwzięć i nowych wydarzeń kulturalnonaukowych.
Gromadzenie nowych nabytków przebiegało rytmicznie i
przyniosło w efekcie wpływ blisko 6 tys. vol. druków zwartych i
1.320 vol. druków ciągłych - ponad 3.600 vol. pochodziło z kupna
157.712,12 zł.(w tym 116.990,48 wydano na gromadzenie
książek, a 40.721,64 na czasopisma).
Jest to zadowalający wskaźnik przyrostu zbiorów w zakresie
nowej książki.
Zbiory Specjalne powiększyły się o 2.230 jednostek, z czego z
zakupów pochodziło 629 pozycji, na które wydatkowano aż
270.853,14 zł.( w tym 84.872,19 na uzupełnienie zbiorów,
a 185.980,95 na ich archiwizację).
Także te wskaźniki świadczą o satysfakcjonującym postępie w
gromadzeniu zbiorów specjalnych a łączna suma blisko 10 tysięcy
zgromadzonych nowych tytułów dobrze świadczy o pracy
Biblioteki i o satysfakcjonującym finansowaniu zakupów dzięki
staraniom Kancelarii PAN.
Proporcjonalnie do procesów gromadzenia zbiorów
kształtowało się tempo ich opracowywania. Baza katalogowa w
systemie VIRTUA powiększyła się o 9.063 rekordów egzemplarza
i osiągnęła poziom 44.105 rekordów.
Do bazy NUKAT wprowadzono 2.485 rekordów bibliograficznych
– tym samym liczba rekordów autorstwa BGPAN wyniosła 8.379.
Ponadto przygotowano się do realizacji ważnego projektu scalania
baz lokalnych sprzed powstania NUKAT-u „NUKAT- autostrada
informacji cyfrowej”.
Na odnotowanie zasługuje fakt podjęcia systematycznego
katalogowania on-line obiektów kartograficznych i księgozbioru
literowego XIX wieku (oba procesy wdrażane już pod koniec
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2008 roku) a także starych druków – pierwszy rekord starego
druku został wprowadzony do systemu VIRTUA 23.X.2009 r.
Rok 2009 przyniósł znaczący postęp także w dziedzinie
rozwijania własnej biblioteki cyfrowej. Zapoczątkowana jeszcze
pod koniec 2008 roku zamknęła się liczbą 600 tytułów
wprowadzonych wg opisu Dublin Core do systemu dLibra.
Liczba odwiedzających platformę cyfrową BGPAN osiągnęła
ponad 40.000 wejść.
Ważnym wydarzeniem było także nawiązanie bliskiej
współpracy ze Stacją Naukową PAN w Rzymie: kilkudniowy
pobyt w Stacji kierownika Działu Opracowania BG PAN i
dwutygodniowa praktyka w Bibliotece pracownicy z Rzymu
doprowadziły do decyzji o katalogowaniu rzymskich zbiorów online i umieszczeniu ich na serwerze BG PAN a tym samym
powiększenia bazy katalogowej VIRTUA o zbiory rzymskie.
Udostępnianie zbiorów realizowane było zarówno tradycyjnie,
na miejscu, w czytelniach i pracowniach (w formie tradycyjnej
ponad 90.000 vol. i 14.500 czytelników) jak i coraz szerzej
poprzez Internet, w postaci kopii cyfrowych dostępnych na
własnej platformie cyfrowej lub w portalu NASK.
Także odwiedzający bazę katalogu VIRTUA i bazę
zeskanowanych katalogów kartkowych powiększają liczbę
użytkowników.
Również baza ikonograficzna jak i baza czasopism 1800-1945
mają swoich czytelników, ale brak liczników na stronach nie
pozwala zdefiniować ich liczby.
Kategoria „czytelników na odległość”, znamienna dla epoki
informatyzacji, każe uwzględniać obok policzalnej statystyki
tysiące użytkowników Internetu.
Poprawiły się warunki pracy i udostępniania w historycznym
budynku za sprawą oddania do użytku nowej, kameralnej Czytelni
XIX i I poł. XX wieku, nowej Pracowni Grafiki a także
zagospodarowania na nowo Pracowni Kartografii.
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Wartym odnotowania jest fakt uruchomienia rewersu
elektronicznego pozwalającego zamawiać książki on line, przez
Internet.
Innym ułatwieniem dla czytelników było wprowadzenie sieci
bezprzewodowej do czytelni i katalogu przy Wałowej 24.
Ostatecznie
zakończono
odkażanie
księgozbioru
warszawskiego, wyselekcjonowano pozycje zniszczone do kasacji,
całość systematycznie układana jest na półkach
wg
sygnatur.
Ważnym wydarzeniem w życiu naukowym Biblioteki były
dwie konferencje naukowe: własna, poświecona zbiorom
Biblioteki w służbie nauki i współorganizowana z Biblioteką przez
Zakon O.O. Kapucynów mieszczący się w kościele
św.
Jakuba, poświecona 600 rocznicy Fundacji św. Jakuba w Gdańsku.
Spora frekwencja i wysoka ranga referentów obu sesji sprawiły, iż
zapisały się one dobrze na liście wydarzeń kulturalnych.
Innym, zasługującym na odnotowanie faktem było
definitywne zamknięcie Projektu „Adaptacja i rewaloryzacja
budynków Biblioteki Gdańskiej PAN-II etap” realizowanego w
ramach ZPORR. Protokół Pokontrolny Wydziału Zarządzania
Funduszami Europejskimi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
pozwolił ostatecznie rozliczyć Projekt:
całkowita wartość – 8.818.879,01 zł.
koszty kwalifikowane – 7.522.539,01 zł.
dofinansowanie – 2.042.206,55 zł. ( nie uznano 225.633,45 zł.)
Od 19 lat instytucją wspierającą w sposób znaczący
działalność Biblioteki jest społecznie działająca Fundacja
Biblioteki Gdańskiej, która wypełniając swą rolę mecenasa
Biblioteki, pozyskiwała z powodzeniem środki dla Biblioteki
angażując się finansowo i wspierając ją organizacyjnie.
Umożliwiła wydanie XXV tomu Libri... opłacając koszty druku
czasopisma, sfinansowała pełną konserwację kart zabytkowego
atlasu Orteliusa z 1612 roku, współfinansowała organizację
Konferencji Naukowej ,zakupiła szafy metalowe dla Zbiorów
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Specjalnych, przekazała biurko stanowiące własność Fundacji,
przeznaczała wydawnictwa własne na potrzeby wymiany
bibliotecznej i do dyspozycji dyrekcji.
W ramach grantu z Urzędu Miasta powiększała bazę
ikonograficzną realizując projekt „Kartoteka na nośnikach
elektronicznych – dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach
BG PAN”.
Pomyślnie zakończony w 2008 roku I etap realizacji PBC
skutkował w roku 2009 zakupami niezbędnego sprzętu i
wyposażenia, organizowaniem własnej Pracowni Digitalizacji i
wdrażaniem pierwszych prac digitalizacyjnych, tak by w 2010
roku skanowanie mogło przebiegać wydajnie, sprawnie i bez
zakłóceń.
Z tego powodu cały rok zdominowany był przez regularne
spotkania tak Zespołu opracowującego zbiory w ramach
Biblioteki, jak i przedstawicieli członków konsorcjum, dotyczące
PBC.
Podobnie regularnie spotykano się w związku z projektem
uczczenia szeregiem imprez 400 urodzin Jana Heweliusza,
realizacją miesiąca Heweliusza i ścieżką edukacyjną „Śladami
Jana Heweliusza”.
Oba Projekty, niezwykle ważne dla Miasta i środowiska,
znajdowały się w centrum zadań realizowanych przez Bibliotekę.
Rok ten zamyka okres sprawowania przeze mnie funkcji
Dyrektora Biblioteki Gdańskiej PAN. Kadencja trwała 12 lat i
sprawowałam ją w poczuciu służby wobec szacownej,
wielowiekowej instytucji nauki i kultury przechowującej bezcenne
dziedzictwo kulturowe, czując odpowiedzialność za jego stan i
bezpieczeństwo, a także poczuwając się do obowiązku
pomnażania skarbów Gdańskiej Książnicy dla przyszłych pokoleń.
Odnotowane w czasie tych 12 lat pomyślne dla Biblioteki
wydarzenia były możliwe za sprawą solidarnej pracy i wysiłku
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całego Zespołu Biblioteki Gdańskiej PAN, Zespołu oddanego
Bibliotece i jej zbiorom i jak nikt inny troszczącego się o jej
przyszłość, a także ogromnego zrozumienia i życzliwości jaką
okazywały Bibliotece Władze Polskiej Akademii Nauk obu
kadencji i Pracownicy Kancelarii PAN.
Trudno też przecenić pomoc okazywaną przez Władze
Samorządowe:
Urzędu
Marszałkowskiego,
Urzędu
Wojewódzkiego i Urzędu Miasta i osobiście przez Prezydenta
Pawła Adamowicza.
Wszystkim Pracownikom Biblioteki , a szczególnie mojej
Zastępczyni – Wicedyrektor mgr Wandzie Pętlickiej, która
dźwigała razem ze mną cały ciężar odpowiedzialności i
zaangażowania – składam w tym miejscu serdeczne
podziękowania.
dr Maria Pelczar
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Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:
do str. 18
BUDŻET

REZERWA CELOWA
DOFINANSOWANIE
UE

§ 3020
§ 3030
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
§ 4240
§ 4260
§ 4270
§ 4280
§ 4300
§ 4340
§ 4350
§ 4370
§ 4390

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenia osobowe
dodatkowe wynagrodzenie roczne “13”
składki na ubezpieczenia społeczne ZUS
składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych i książek
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług remontowych – dot. jedn. zab.
opłaty za usługi internetowe
opłaty z tytułu zakupu usług telekom.

WKŁAD WŁASNY

RAZEM

3.999,44

3.999,44

3.210,60
3.194.925,00
217.774,55
505.313,00
66.609,09
29.033,40
157.189,46
291.450,02
536.938,51
186.941,20
4.029,50
293.891,18
57.761,85
13.193,52
9.332,34
-

3.210,60
3.194.925,00
217.774,55
505.313,00
66.609,09
42.397,40
160.801,44
291.450,02
536.938,51
216.939,85
4.029,50
295.891,17
57.761,85
13.193,52
9.332,34

§4178
§4218

10.023,00
2.708,99

§4179
§4219

3.341,00
902,99

§4278

22.498,98

§4279

7.499,67

§4308

1.499,99

§4309

500,00

6.662,30
105.550,00
392,00
1.132,12
3.898,40

§4418

300,00

§4419

100,00

34.861,05
139.000,00
5.863.088,53

§4758

23.987,67

§4759

7.995,90

66.844,62

§6068

334.741,82

§6069

111.580,61

446.322,43
139.000,00
6.390.769,15

zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz
§ 4410
§ 4430
§ 4440
§ 4490
§ 4540
§ 4740
§ 4750
§ 6050
§ 6060
§6580

podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpis na Z. F. Świadczeń Socjalnych
pozostałe podatki na rzecz budżetu
składki do org. międzynarodowych
zakup mat. papierniczych do drukarek i
kserokopiarek
zakup akcesoriów komp. i program. licenc.
wydatki inwestycyjne
zakupy inwestycyjne
wydatki inwestycyjne dot. budynków zabyt.

7.062,30
105.550,00
392,00
1.132,12
3.898,40
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395.760,45

131.920,17

