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Wstęp 

 
Już od 417 lat Biblioteka Gdańska udostępnia swoje zasoby 
w celach naukowych, edukacyjnych i kulturalnych. Nie ina-
czej działo się w roku 2013. Nasza aktywność skierowana 
była na promowanie osiągnięć nauki i wspieranie wydarzeń 
z dziedziny kultury. Oprócz bogatej oferty w postaci sesji 
naukowej, własnych wystaw, odczytów upowszechniających 
wiedzę o historii i kulturze miasta czy projektów edukacyj-
nych, wielokroć udostępnialiśmy innym instytucjom nasze 
zbiory w celach ekspozycyjnych. Równie często pracownicy 
Biblioteki głosili referaty na konferencjach, sympozjach, a 
także uczestniczyli w międzynarodowych projektach ba-
dawczych lub grantach, przyznawanych przez ministerstwa 
nauki i kultury.  
Rok 2013 przyniósł wiele wyzwań, ale i satysfakcji  zawo-
dowych. Udało się nam zrealizować naukowe plany, tj. or-
ganizacja sesji naukowej Verba volant, scripta manent,  poświę-
conej kustoszowi Janowi Michałowi Krzemińskiemu, pu-
blikacja kolejnego tomu Libri Gedanensis oraz płyty z nagra-
nymi Kantatami Wielkanocnymi, pochodzącymi z rękopi-
śmiennych zbiorów muzycznych Biblioteki.  
Dumą napawa fakt, iż Biblioteka mogła po raz pierwszy 
zgłosić swoich pracowników do naukowej nagrody Prezesa 
Polskiej Akademii Nauk. Laureatką tego prestiżowego wy-
różnienia została dr Maria Otto z Pracowni Starych Dru-
ków. Tym samym został dostrzeżony naukowy aspekt dzia-
łalności Biblioteki Gdańskiej. 
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Na satysfakcjonującym poziomie utrzymuje się gromadze-
nie zbiorów. Udało się pozyskać z różnych źródeł wiele 
ciekawych pozycji, w tym unikatowe dzieła starodruczne, 
graficzne i kartograficzne. Niezmiernie cieszy żywa tradycja 
przekazywania w formie darowizny nowo wydanych publi-
kacji i cennych historycznych księgozbiorów.  
Równolegle z gromadzeniem idzie w parze zaawansowane 
katalogowanie nabytych zbiorów w systemie VIRTUA. 
Obecnie coraz więcej pozycji jest dostępnych w katalogu 
online. Oprócz opracowywanych zbiorów XIX-XXI w., 
katalogowaniem są objęte zbiory specjalne, tj. stare druki, 
kartografia, fotografie, grafika, DŻS-y, ekslibrisy i muzyka-
lia. Ponadto – dla wygody użytkowników – w celu umiesz-
czenia całości zbiorów w jednym katalogu od kilku lat 
przeprowadzana jest sukcesywnie retrokonwersja. 
Biblioteka stara się sprostać rosnącym oczekiwaniom użyt-
kowników, zarówno w zakresie gromadzenia zbiorów, jak i 
wysokich standardów obsługi, przejawiających się spraw-
nym udostępnianiem i rzetelną informacją naukową. 
Kondycja i warunki przechowywania księgozbioru otoczo-
ne są szczególną troską. W tym celu pozycje noszące ślady 
użytkowania (niekiedy kilkusetletniego) poddawane są nie-
zbędnym zabiegom konserwatorskim i introligatorskim. 
Nad sprawnym przebiegiem prac o charakterze typowo 
bibliotecznym czuwa administracja, do której zadań należy 
zabezpieczenie zaplecza organizacyjno-technicznego, tj. 
zarządzanie nieruchomościami, finansami i kadrami. 
Kolejnym powodem do zadowolenia są działania podjęte 
przez Kancelarię PAN mające na celu niwelowanie dyspro-
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porcji płacowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami. 
Chociaż dodatkowe środki na ten cel, przekazywane już 
drugi rok z rzędu, mają charakter jednorazowy to i tak sta-
nowią wymierną i cenną pomoc finansową.  
 
Rok 2013 był to czas wypełniony aktywnością naukową, 
popularyzatorską oraz pracami związanymi z jak najpełniej-
szym opracowaniem zbiorów. Cała działalność Biblioteki 
Gdańskiej skierowana jest na potrzeby użytkowników przy 
jednoczesnych staraniach o satysfakcję pracowników. 
 
 
 
dr Zofia Tylewska-Ostrowska 
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Struktura organizacyjna 

Struktura organizacyjna zatwierdzona Decyzją nr 52 Prezesa 
Polskiej Akademii Nauk z dnia 15 listopada 2011 z późn. zm. 
(załącznik nr 1 do Statutu PAN Biblioteki Gdańskiej). 

I. Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów 
II. Dział Opracowania Druków Nowych 
III. Dział Druków XIX i pierwszej połowy XX w. (nabytki do 1945 r.) 
IV. Dział Udostępniania i Informacji Naukowej 
V. Dział Zbiorów Specjalnych: 
      Pracownia Dokumentów Wtórnych i Informatycznych  
      Pracownia Dokumentów Życia Społecznego 

      Pracownia Fotografii 
      Pracownia Grafiki      
      Pracownia Kartografii 
      Pracownia Muzykologiczna 
      Pracownia Numizmatów i Ekslibrisów 
      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. Kancelaria Obrony Cywilnej 
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Rada Naukowa 

 
Rada Naukowa powołana decyzją prof. dr hab. Mirosławy 
Marody, Wiceprezesa PAN, z dnia 31 marca 2011 roku, 
działała w następującym składzie: 

prof. dr hab. Józef Borzyszkowski 
mgr inż. Ewa Chrzan 

prof. dr hab. Jan Drwal 

mgr Roman Dzięgielewski 
prof. dr hab. Tomasz Jasiński 
mgr Ewa Kobierska-Maciuszko 
prof. dr hab. inż. Aleksander  Kołodziejczyk 
prof. dr hab. Jacek Marecki 
prof. dr hab. Mieczysław Nurek 
dr Maria Pelczar 
mgr Wanda Pętlicka 
mgr Stefania Sychta 
dr Zofia Tylewska-Ostrowska 
dr Anna Walczak 
prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk 

 
Na pierwszym spotkaniu Rady Naukowej 29.04.2013 r. 
dr Zofia Tylewska-Ostrowska przedstawiła w formie mul-
timedialnej prezentacji sprawozdanie z działalności Biblio-
teki w 2012 roku, które po dyskusji zostało przyjęte jedno-
głośnie przez członków Rady. W trakcie dyskusji poruszo-
no też problem zmniejszenia wymiaru urlopu dla bibliote-
karzy dyplomowanych zatrudnionych w PAN i wykładni 
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Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich w tej sprawie.  
Drugie spotkanie dnia 19.12.2013 r.  poświęcone było in-
formacji przekazanej przez Dyrektora Biblioteki dr Z. Ty-
lewską-Ostrowską o ważniejszych dokonaniach mijającego 
roku oraz planom naukowym i wydawniczym na rok 2014 
(mgr  Wanda Pętlicka). Oba wystąpienia zyskały aprobatę 
Rady Naukowej. 
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Kolegium Biblioteki Gdańskiej 

Kolegium Biblioteki Gdańskiej spotykało się w 2013 roku 
11 razy, zgodnie z planem pracy.  
 

Termin Tematyka Referują 

Styczeń 

Sprawy organizacyjne i plany na 
2013 r. 
Wstępna informacja dotycząca 
budżetu na 2013 rok 

Dyrektor 
Dyrektor ds. finanso-
wo-księgowych 

Luty 
Podsumowanie wyników pracy w 
roku 2012 

Dyrektor 
 

Marzec 

Podział funduszu mieszkaniowego 
i socjalnego 
Problemy Działu Gromadzenia 
i Uzupełniania Zbiorów 

mgr Elżbieta Czapiew-
ska  
mgr Izabela Wajer-
Kjellander  

Kwiecień 
Problemy Działu Opracowania 
Druków Nowych 

mgr Maria Ożugowska 

Maj 
Problemy Działu Druków XIX 
i pierwszej połowy XX wieku 

mgr Roman Dzięgie-
lewski 

Czerwiec 
Problemy Działu Udostępniania 
i Informacji Naukowej 

mgr Ewa Penkalla 

Lipiec 

Problemy promocji w PAN BG 
 
Problemy Archiwum Zakładowego 

mgr Marta Pawlik-
Flisikowska 
mgr Anna Potorska 
mgr Regina Liczmań-
ska-Małek 

Wrzesień 

Sytuacja finansowa w II półroczu 
Sprawy socjalne. Wykorzystanie 
urlopów pracowniczych 

mgr Alicja Świątek-
Jaros;  mgr Elżbieta 
Czapiewska;  
Barbara Foremnik 
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Październik 
Problemy Działu Zbiorów Specjal-
nych 

dr Anna Walczak 

Listopad 
Problemy Działu Konserwatorsko-
Introligatorskiego 

mgr Marta Klott-
Żychska 

Grudzień Plany pracy Działów na rok 2014 Kierownicy  Działów 

 
Ponadto na każdym spotkaniu Kolegium były omawiane 
sprawy bieżące. 
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Finanse 

 

Plan finansowy na rok 2013 zatwierdzony przez Kanclerza PAN 
30 grudnia 2013 r. 

                                                           
1 Większe od planowanych pozostałe przychody są spowodowa-

ne nieplanowaną darowizną zbiorów. 
2 Amortyzacja jest mniejsza od planowanej, ponieważ w planie 

nie uwzględniono całkowitego zamortyzowania 2 środków trwałych 
i amortyzacji gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym 
biblioteki.  

Wyszczególnienie 
Plan  

na 2013 
rok  

Wykonanie 

Stan środków pieniężnych na początek roku  37 442,88 37 442,88  

Stan należności na początek roku 214 886,82 214 886,82  

Stan zobowiązań na początek roku 411 379,86 411 379,86  

PRZYCHODY OGÓŁEM 7 015 989 7 252 493,97  

Przychody z prowadzonej działalności 42 000 40 899,50  

Pozostałe przychody  424 875 662 488,711  

Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jed-
nostek samorządu terytorialnego, w tym: 

6 549 114 6 549 105,76  

- podmiotowa  6 522 014 6 522 005,76  

- celowa na inwestycje  27 100 27 100  

- inne dotacje celowe  0 0  

KOSZTY OGÓŁEM, z tego: 8 237 389 8 204 189,39  

Amortyzacja 1 290 500 1 050 489,072  

Wynagrodzenia, z tego:   3 694 400 3 694 400,00  

- osobowe finansowane ze źródeł krajowych 3 611 400 3 611 400,00  
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Niewykorzystane środki dotacji podmiotowej w wysokości 
8,24 PLN zwrócona na konto Akademii. 

    - osobowe finansowane ze źródeł zagra-
nicznych 

0 0  

-osobowe – współfinansowanie krajowe, gdy 
źródła zagraniczne stanowią co najmniej 70% 

(art. 17 ust.1) 
0 0 

      - bezosobowe finansowane ze źródeł kra-
jowych 

83 000 83 000  

      - bezosobowe finansowane ze źródeł za-
granicznych 

0 0  

-bezosobowe – współfinansowanie krajowe, gdy 
źródła zagraniczne stanowią co najmniej 70% 

(art. 17 ust.1 
0 0 

Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz 
Pracy (od wynagrodzeń osobowych i bezoso-
bowych) 

646 719 642 937,48  

Podatek od nieruchomości i opłaty z tytułu 
wieczystego użytkowania  

0 0  

Zakup towarów i usług 2 465 129 2 666 792,13  
Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych 
zobowiązań 

0 0 

Pozostałe koszty funkcjonowania  149 641 149 570,71  

ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE, z 
tego: 

42 000 32 387,50  

 inwestycje budowlane  0 0  

zakupy inwestycyjne  42 000 32 387,50  
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA 
KONIEC ROKU:  

    

Stan środków pieniężnych na koniec roku 37 443,00 64 831,36  

Stan należności na koniec roku 139 890,67 93 980,97  

Stan zobowiązań na koniec roku 336 383,71 261 924,24  
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Przychody z prowadzonej działalności 40 899,50 PLN 

• wynajem sali konferencyjnej – 7 777,20 PLN 

• wynajem pomieszczeń na potrzeby reprografii zbio-
rów – 29 073,24 PLN 

• przychody ze sprzedaży usług – 4 049,06 PLN  
o odkażanie zbiorów – 1 504,06 PLN 
o wykonanie reprodukcji i oprawa grafik na 

potrzeby Gabinetu Prezesa PAN -1800 
PLN ;  

o wykonanie skanów na potrzeby MHMG 
745 PLN. 

 
Pozostałe przychody: 

• Biblioteka przyjęła w ramach darowizn, wymiany 
zbiorów i z zasobu 3 074 pozycji o wartości  
527 019,78 PLN; 

• grant finansowany przez Gdańską Infrastrukturę 
Wodociągowo-Kanalizacyjną w wysokości 110 000 
PLN na realizację kolejnej płyty z serii Muzyczne 
Dziedzictwo Miasta Gdańska (Kantaty Wielkanoc-
ne); 

• grant finansowany przez Gdańską Infrastrukturę 
Wodociągowo-Kanalizacyjną w wysokości 15 000 
PLN na badania i przygotowanie do edycji kore-
spondencji Jana Heweliusza; 

• amortyzacja środka trwałego (serwera) sfinansowa-
nego dotacją celową – 10 467,00. 
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Budżet zadaniowy PAN BG 
 

  
plan wykonanie 

Funkcja 

10. 

Nauka polska 
6 549 114 6 549 105,76 

Zadanie 

10.1 

Prowadzenie badań 
naukowych oraz 
upowszechnianie, 
promocja i populary-
zacja nauki 

6 549 114 6 549 105,76 

Podzadanie 

10.1.3 

Upowszechnianie, 
promocja oraz popu-
laryzacja nauki 6 549 114 6 549 105,76 

Działanie 

10.1.3.1 

Finansowanie dzia-
łalności PAN 6 549 114 6 549 105,76 

Poddziałanie 

10.1.3.1.2 

Działalność Kancela-
rii i krajowych jedno-
stek organizacyjnych 
PAN 

6 549 114 6 549 105,76 

 



 
15 

Wykonanie kosztów wg  planu operacyjnego 
 

 
                                                           

3 Większe przychody z tytułu darowizn o 235 tys. PLN. 
4 W 2013 roku wykonano więcej niż planowano działań o cha-

rakterze promocyjnym. 
5 Mniejsze wykonanie: amortyzacja 240 010 PLN i mniejsze 

wykonanie zużycia energii 27 653 PLN 
6 Zakupy inwestycyjne z przychodów własnych były mniejsze 

od planowanych, ponieważ oferta aukcyjna nie odpowiadała profi-
lowi gromadzenia zbiorów. Środki zostały na koncie bankowym 
przychodów własnych biblioteki. 

Nr 
zad. 

   Nazwa zadania Plan Wykonanie 

1. Gromadzenie zbiorów   656 345 891  975,463 

2. Opieka nad zbiorami 3 492 251 3 482 936,79 

3. 
Działalność upowszechniająca naukę  
(w tym promocja) 

292 000 309 868,034 

4. Prowadzenie badań naukowych 15 000 15 000 

5. 
Zabezpieczenie organizacyjno-
techniczne 

3 781 793 3 504 409,115 

6. Zadania inwestycyjne 42 000 32 387,506 

zakupy inwestycyjne - zakup zbio-
rów specjalnych o wartości jednost-
kowej równej lub przekraczającej 
kwotę 3500 zł (w tym: finansowane 
z dotacji celowej 27100 zł) 

42 000 32 387,50 

Ogółem 8 279 389 8 236 576,89 
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Wydatki (w zł) na gromadzenie zbiorów w 2013 roku  
wg  ksiąg inwentarzowych poszczególnych rodzajów 

zbiorów z podziałem na źródło finansowania: 
 

rodzaj zbiorów 

źródło finansowania 

zakup 
z dotacji 
podmiot. 

zakupy  
inwestycyjne 

z przychodów 
własnych 

z dotacji 
 celowej 

 druki zwarte nowe 175 123,20   
 wydawnictwa ciągłe 87 423,94   
 zbiory specjalne, w tym: 271 428,00 5 287,50 27 100 

DŻS 1 720,40   
ekslibrisy 676,40   
eksponaty muzealne 2 300,00   
grafika 18 080,00  4 000 
fotografie 24 850,00   
inkunabuły 0   
kartografia 27 708,56  14 600 
kopie cyfrowe 41 767,80   
mikrofilmy 107 715,51   
muzykalia 2 931,23   
numizmaty 8 350,45   
rękopisy 12 710,00   
stare druki 20 376,25 5 287,50 8 500 
teatralia                            2 241,40   

 ogółem: 533 975,14 5 287,50 27 100 
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Według wpisu do ksiąg inwentarzowych na dzień 31 grudnia 
2013 roku stan ksiąg wynosił:  
 

Stan konta 010-2001-802 
Zbiory Biblioteczne  (księgozbiór) 13 916 549,58 
 

Stan konta 010-2001-803 
Dzieła Sztuki i Eksponaty Muzealne     103 523,13 
 
Wydatki ze środków na Działalność Upowszechniająca Naukę 
(DUN) 
 

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ 

 przyznano wydano 
archiwizacja i digitalizacja 
zbiorów  

74 000,00 75 635,65 

OCR zeskanowanego katalo-
gu kartkowego 

30 000,00 30 000,00 

konserwacja starego druku J. 
Łaski Statuty 

40 000,00 40 000,00 

zakup baz danych  
(dla potrzeb czytelników) 

20 000,00 18 364,35 

ŁĄCZNIE 164 000,00 164 000,00 

zwrot 0,0 
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Stan zbiorów i ich wartość wg ksiąg 

inwentarzowych 
 

Na dzień 31.12.2013 
rodzaj zbiorów ilość wartość 
druki zwarte XIX-XXI w. 590 488 2 735 884,65 
wydawnictwa ciągłe XIX-XX w. 99 230 1 570 158,14 
zbiory specjalne, w tym: 209 788 9 714 029,92 

DŻS 28 925 22 771,83 
ekslibrisy 12 919 9 506,27 

eksponaty  muzealne 112 103 523,13 
fotografie 33 612 122 406,91 

grafika 8 237 338 544,32 
kartografia 11 000 195 943,21 

kopie cyfrowe 10 753 1 092 408,49 
mikrofilmy 18 622 1 929 610,83 
muzykalia7 147 4 169,23 
numizmaty 4 070 66 097,72 

reprodukcje starych druków 118 4 989,25 
rękopisy 10 080 482 630,91 

stare druki, w tym: 
inkunabuły 

61 316 
667 

5 222 972,42 
2 074 301,23 

teatralia8 9 877 118 455,40 
RAZEM 899 506 14 020 072,71 

                                                           
7 Oddaje stan inwentarza założonego w 2009 roku w związku  z powstaniem Pracowni 
Muzykologicznej. Z zasobu historycznego wyselekcjonowano dotąd ponad 4,5 tys. 
pozycji.  
8  Stan inwentarza założonego w 2005 r. w związku z powstaniem Pracowni Teatrolo-
gicznej. Z zasobu historycznego wyselekcjonowano dotąd 17.117 obiektów teatralnych z 
DŻS oraz 133 z rękopisów XX wieku. 
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Gromadzenie 

XIX-XXI w. 
I. WPŁYWY Z 2013 – DRUKI ZWARTE  

 

Do Księgi Inwentarzowej Druków Zwartych Nowej Książ-
ki w roku 2013 wpisano: 

        

sposób nabycia liczba wol. wartość 
kupno 3 912 175 123,20 
dary 1 408 44 190,96 
wymiana 90 3 236,00 
zasób - - 
razem 5 410 222 550, 16 

 
Ważniejsze nabytki zagraniczne druków zwartych: 

• Kopp K., Germany’s Wild East, Michigan 2012 

• Haaff R., Prachtvolle Stilmöbel, Leopoldshafen 
2012 

• Körte A., Martin Gropius, Berlin 2013 

• The Grove Encyclopedia of Medieval Art and Ar-
chitecture (1-6 vol.), Oxford 2012 

• Gregory S., Vasari and the Renaissance Print, Sur-
rey 2012 

• Werquet J., Historismus und Repräsentation, Ber-
lin-München 2010 
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II. WPŁYWY 2013 R. – WYDAWNICTWA CIĄGŁE 
 

Do Księgi Inwentarzowej Wydawnictw Ciągłych w 2013 
roku wpisano: 
                                                         

sposób nabycia liczba wol. wartość 
kupno 804 87 423,94 
dary 471 13 095,00 
wymiana 69 3 075,00 
zasób 36 585,00 
razem 1 380 104 178,94 

                           
 W tym: 1 139 wol. polskich i 241 wol. obcych 
 
Stan bieżący tytułów i egzemplarzy czasopism pochodzą-
cych ze wszystkich źródeł - 728, w tym polskich tytułów 
578, a obcych 150. 
 
W 2013 roku pojawiło się 7 nowych tytułów (polskich) , a 3 
(obce) przestały się ukazywać. 
 

1. Prenumerata 
Prenumerata czasopism polskich, realizowana przez wyło-
nioną w drodze przetargu firmę Kolporter, objęła 251 tytu-
łów, a jej wartość zgodnie z fakturami wyniosła 32 511,06 
zł (w tym domówione dodatkowo 3 tytuły, które ukazały 
się po dacie ogłoszenia przetargu). 
Prenumerata czasopism zagranicznych, realizowana przez 
wyłonioną w drodze przetargu firmę ARS Polona, objęła 
60 tytułów o wartości 39 220,59 zł. 
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Ważniejsze nabytki wydawnictw ciągłych pochodzące z 
prenumeraty zagranicznej to: 

• American Literature (USA) 

• English Historical Review ( Wielka Brytania) 

• Journal of Victorian Culture (Szkocja) 

• The Library (Wielka Brytania) 

• Restaurator International Journal for the Prevention 
of Library and Archival Material (Dania) 

 
Ponadto, w ramach uzupełniania i kontynuacji wydawnictw 
ciągłych dokonano zakupów  71 tytułów o łącznej wartości  
ponad 13 780,00 zł.  
Najciekawsze nabytki: 

• Kurier Powszechny (R. 1936, 1937) 

• Świat Kobiecy (1928, 1929, 1930) 

• Auktion Ketterer Kunst Katalog (2007-2013) 
 

2. Wymiana 
Wymianę zagraniczną prowadzono z 53 kontrahentami z 
26 krajów. W ramach tej współpracy przyjęto 138 egzem-
plarzy czasopism i 46 wol. druków zwartych. 
Najaktywniejsze instytucje zagraniczne, z którymi prowa-
dzono wymianę w 2013 roku to: Herder Institut Marburg 
(Niemcy), Rossijskaâ gosudarstvennaâ biblioteka (Rosja), 
Lietuvos mokslµ akademijos Vrublevskiµ biblioteka (Li-
twa), The University of Michigan Library (USA), Centre 
d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale (Francja).  
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Najważniejsze nabytki zagraniczne pochodzące z wymiany 
to:  

• Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung (Niem-
cy),  

• Bibliografiâ (Rosja),  

• Archaeologia Baltica (Litwa),  

• Michigan Academician (USA). 
 

3. Dary 
 
Kartoteka akcesyjna darczyńców liczy obecnie około 390 
kont. W 2013 roku aktywnych było 85 kontrahentów. Przy-
jęto również liczne dary od około 200 instytucji i osób nie 
posiadających stałych kont akcesyjnych, wpisywanych na 
tzw. „kartę zbiorczą” 
W formie darów otrzymano 1586 wol., 2 mapy i 1 egz. 
DŻS. 
Ważniejsze dary pochodziły od NSZZ Solidarność Oddział 
Gdańsk, Towarzystwa Przyjaciół Sopotu, Centralnego Mu-
zeum Morskiego, Biblioteki PAU i PAN, Wydawnictwa 
Bernardinum. 
Najciekawsze publikacje pochodzące z darów to: 

• Perkowski P., Gdańsk - miasto od nowa…, Gdańsk 
2013 

• Komoniecki A., Chronografia albo dziejopis ży-
wiecki, Żywiec 1987 
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• Bartholomäus Schachman (1559-1614) : the Art of 
Travel, Milan-Skira 2012 

• Encyklopedia “Solidarności” : opozycja w PRL 
1976-1989, T. 2, Warszawa 2012 

• Akant 

• Rocznik PAU 

• Studia Socjologiczne 

• Biuletyn BJ 

• Nauka. 
 
 

4. Pozostałe prace: 
 

 sprawdzono łącznie  około 150 ofert wydawni-
czych, księgarnianych i prywatnych na ponad 
36 000 pozycji, z czego zakupiono około 3 750 
woluminów; 

 sprawdzono 26 ofert dubletów pochodzących z 
instytucji polskich i zagranicznych na ponad 
7500 pozycji, z czego zamówiono 274 wol.; 

 nadano 4 435 sygnatur publikacjom opraco-
wywanym w Virtui (w tym 98 sygnatur nada-
nych przez Dział Opracowania) i wpisano po-
nad 5 640 sygnatur do Ksiąg Inwentarzowych; 

 wprowadzono ponad 4 000  wol. do kompute-
rowej bazy nowych nabytków; 
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 współpracowano z Działem Druków XIX w., 
który wdrożył komputerowy system rejestracji 
dubletów (wpisano  157 vol.); 

 wysłano w ramach wymiany , darów i egzem-
plarza obowiązkowego 133 wol. druków zwar-
tych, 63 egz. czasopism oraz 46 CD, (63 pacz-
ki, w tym 22 krajowe i 41 zagranicznych); 

 kontynuowano prace przy księgozbiorze Bi-
blioteki Warszawskiej polegające na pieczęto-
waniu, kodowaniu i wklejaniu pasków zabez-
pieczających; 

 w Dziale Druków XIX w. prowadzono inwen-
taryzację depozytu oo. Dominikanów z Gdań-
ska - wyłączono z księgozbioru klasztornego i 
przeniesiono do siedziby PAN Biblioteki 
Gdańskiej drugą partię depozytu - ok. 1750 
woluminów książek wydanych od połowy XIX 
w. do 1945 r. 
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III. ZBIORY SPECJALNE 
 

wpływy 2013 

Zbiory 
ZAKUP DARY ZASÓB DEPOZYTY RAZEM 

poz 
.inw. 

wartość poz. 
.inw. 

Wartość poz. 
inw. 

wartość poz 
.inw. 

wartość poz 
.inw. 

wartość 

Kopie 
cyfrowe     

2 435 41 767, 80 24 4 534,02 - - - - 2 459 46 301,82 

DŻS 236  1 720,40 314  387,50 - - - - 550 2 107,90 

Ekslibrisy           102 676, 40 8 120,00 - - - - 110 796,40 

Eksponaty 
muzealne    

3 2 300,00 - - - - - - 3 2 300,00 

Fotografie  85 24 850,00 69 2 555,00 15 1 000,00 - - 169 28 405,00 

Reprodukcje  
starych 
druków 

- - - - - - - - - - 

Grafika   22 22 080,00 6 24 450,00 - - - - 28 46 530,00 

Inkunabuły - - - - 3    200 000,00 - - 3    200 000,00 

Kartografia 33 42 308,56 - - - - - - 33 42 308,56 

Mikrofilmy 3 319 107 715,51 104 1 424,10 9 9 104,20 - - 3 432 118 243,81 

Muzykalia 2 2 931,23 - - - - - - 2 2 931,23 

Numizmaty 91 8 350,45 3 170,00 - - - - 94 8 520,45 

Rękopisy 48 12 710,00 3 1 260,00 65 31 500,00 - - 116 45 490,00 

Stare druki 
bez inkunabu-
łów   

12 34 163,75 
  

377  187 500,00 1  100 000,00 390 321 663,75 

Teatralia 12   2 241,40            -  - 1 167,00 - - - - 12 1 074,40 

OGÓŁEM 6 400 300 815,50 531 33 733,62 469 429 104,20 1 100 000,00 7 401 866 673,32 

 
Ważniejsze nabytki 

DŻS-y: 

• Kurfürstlicher Magen Liquer ; etykieta likieru pro-
dukowanego w Gdańsku z drugiej połowy XIX w.  
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• dokumentacja dot. Międzynarodowych Targów 
Gdańskich z 1947 r. (biuletyny Informacyjne, folde-
ry reklamowe, informatory)  

• afisz Wystawy fotograficznej Jana Bułhaka z 1933 r.  

• Gift-Schein - rachunek z sopockiej apteki za zakup 
trutki na szczury z 1902 r.  

• Karta z życzeniami noworocznymi z m/s Batory z 
1962 r. 

 
GRAFIKA: 

• Satyra na rajcę gdańskiego Gotthilfa Wernicka (ry-
townik nieznany), miedzioryt, akwaforta 

• K.A. Helmsauer wg C.G. Ludwiga, Widok na Nowy 
Port, litografia 

• frontispis Atlasu Mercatora i Jodocusa Hondiusa z 
portretami kartografów, miedzioryt kolorowany  
akwarelą. 

 
FOTOGRAFIE: 

• fotografie Tadeusza Wańskiego ok. 1930-1950 r. 
• fotografie wnętrz kościoła św. Katarzyny w Gdań-

sku, ok. 1930 r.  
• fotografie Gdańska z 1943 r. (dar turysty z Niemiec) 
• portret Henryka Sienkiewicza, fotografia na palecie 

malarskiej. 
 
KARTOGRAFIA: 

• mapa Prus i Brandenburgii Zachariasza Châtelaina 
• mapa Księstwa Pomorskiego Johanna G. Schreibera 
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• mapa morska południowej części Morza Bałtyckie-
go Johannesa van Keulena 

• mapa ziem Rzeczypospolitej Wacława Grodeckie-
go. 

 
STARE DRUKI: 

• Biblia, mit der Außlegung das ist: Die gantze 
Heilige Schrift, Altes Und Neues Testaments, D. 
Martini Lutheri…, Lüneburg, C.J. Stern 1711, 2 
tomy 
[Ekskluzywna Biblia, zawierająca 253 znakomite ry-
ciny, należała przez trzy wieki do Rodziny Grala-
thów , obywateli miasta Gdańska. Od żony ostat-
niego z Gralathów zakupił ją Urząd Miasta Gdań-
ska i przekazał bezterminowym depozytem PAN 
Bibliotece Gdańskiej] 

• J. Roesel von Rosenhof, Insecten – Belustigung…, 
1759 

• Paracelsus  Philip Theophrast, Opera Bücher und 
Schriften … collacioniert,  vergliechen, 
verbessert…,  Strassburg, in Verlegung Lazari 
Zetzner seligen Erben, 1616      
 

RĘKOPISY 
• Archiwum podróżnicze (dzienniki rowerowe) 

gdańszczanina Mieczysława Parczyńskiego.  

• Materiały Stefana Fabiszewskiego. 



 
28 

• Poświadczenie przyjęcia do Gdańskiego Cechu Ku-
pieckiego Juliany Henrietty Schnaase (1.XI.1882 r.)- 
zakup z antykwariatu Lamus.  

• Gdańska rejencja. Regulamin Kamery Prus Za-
chodnich (1780 r.).  

• Dzienniki gdańskiego literata Aleksandra Jurewicza. 
 
 
Sprawdzono ok. 5 000 pozycji ofert, m.in. 36 Aukcja Anty-
kwaryczna Antykwariatu Wójtowicz z Krakowa, 125 Au-
kcja Krakowskiego Antykwariatu Naukowego przy ul. 
Sławkowskiej, aukcje Antykwariatu Lamus w Warszawie, 
Aukcja Map i Rycin Południowego Bałtyku Sopockiego 
Domu Aukcyjnego, a także oferty prywatnych kolekcjone-
rów. 
 
IV. ARCHIWUM 
 
Do Archiwum Zakładowego włączono 7 opracowanych  
poszytów akt z sekretariatu. 
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Opracowanie 

 
VIRTUA [wersja 2012.2.2] 

 

• baza PAN BG 

rodzaj rekordu 2013 
stan na 

31.12.2013 

bibliograficzne, w tym: 14 124 91 733 

własne 4 896 23 010 

egzemplarza 16 094 102 958 

hasła wzorcowe 21 016 195 027 

zasób 466 4 553 

 
 

• udział BG w centralnym katalogu NUKAT  

rodzaj rekordu 2013 
stan na 

31.12.2013 

bibliograficzne własne 4 896 23 010 

w tym: zasób - wyd. wielotomowe 126 840 

hasła wzorcowe własne 3 070 21 691 
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• opracowanie zbiorów w poszczególnych działach 
 

Druki zwarte i ciągłe XIX-XXI  
Dział Opracowania 

rodzaj rekordu 2013 
stan na 

31.12.2013 
bibliograficzne, w tym: 6 102 65 180 

własne 1 002 13 581 
elektroniczne9 96 638 

egzemplarza 5 927 69 050 
hasła wzorcowe 2 579 109 156 
 
 
Pod opieką Działu Opracowania odbywa się katalogowanie 
w Naukowej Stacji PAN w Rzymie. Zbiory rzymskie po-
większają bazę Biblioteki Gdańskiej. Ponadto w dziale suk-
cesywne kataloguje się przejęty księgozbiór zlikwidowanej 
Biblioteki PAN w Warszawie. 
 

 2013 
stan na 

31.12.2013 
rekordy bibl. rekordy bibl. 

Biblioteka PAN Stacji 
Naukowej w Rzymie 

3 226 12 197 

zlikwidowana Biblioteka 
PAN w Warszawie 

1 471 2 782 

 

                                                           
9 W tym 57 rekordów własnych wprowadzonych w 2013 r. (413 

rekordów własnych - stan na 31.12.2013) 
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Wieloletnim zadaniem prowadzonym w Dziale jest retro-
konwersja czasopism, tak by cały zasób mógł być scalony w 
jednym katalogu. 

retrokonwersja 2013 
stan na 

31.12.2013 
tyt. wol. tyt. wol. 

czasopisma 80 724 1231 13 435 

wydawnictwa zwarte 171 187 171 187 
 

Ponadto w Dziale opracowano 3 i 4 tom katalogu topogra-
ficznego (układ wg sygnatur), stanowiącego wydruk katalo-
gu VIRTUA. 
 
 

Druki zwarte i ciągłe XIX (retrokonwersja) 
Dział Druków XIX w. i pierwszej poł. XX w. 

 
 
rodzaj rekordu 

2013 
stan na 

31.12.2013 
bibliograficzny, w tym: 2 080 6 664 

rekordy własne 1 678 5 539 
hasła wzorcowe, w tym: 1 749 4 144 

własne 579 1 805 
 
Zakończono opracowanie formalne i przedmiotowe w sys-
temie Virtua druków zwartych i czasopism działu Oa (Pru-
sy Wschodnie i Zachodnie). Rozpoczęto opracowanie   
działu G (Historia kultury). 
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Zbiory specjalne 
 
W PAN Bibliotece Gdańskiej elektronicznym katalogowa-
niem objęte są wszystkie typy zbiorów specjalnych dla któ-
rych istnieją formaty MARC.  
 

rodzaj zbiorów 

2013 stan na 31.12.2013 

rekordy 
biblio-

graficzne 

w tym: 
rekordy 
bibliogr. 
własne 

rekordy 
biblio- 

graficzne 

w tym  
rekordy 
bibliogr. 
własne 

stare druki 474 453 2 764 2 645 

kartografia 314 299 1 898 1 353 

fotografia 426 426 727 727 

ekslibrisy 290 290 290 290 

grafika 42 42 44 44 

teatralia (w tym 
spuścizna S. 
Hebanowskie-
go) 

543 350 3 000 547 

DŻS 449 449 449 449 

muzykalia 127 86 200 160 
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OPRACOWANIE TRADYCYJNE 

• numizmaty – opracowano 74 pozycje, 

• grafika – opracowano 120 pozycji,  

• wykonano 249 opisów rękopisów oraz 45 starych 
druków przed udostępnieniem w czytelni,  

• wykonano 97 not katalogowych grafik do katalogu 
wystawy „Gdańsk i okolice (1793-1914) : miasto - 
ludzie - wydarzenia w rysunku i grafice”,  

• baza czasopism - kontynuowano bazę danych reje-
strującą czasopisma z lat 1801-1945 w zbiorach 
PAN BG. Opracowano 233 rekordy czasopism z 
działów  literowych Nf – Nl. Na koniec roku w ba-
zie zanotowano 2 460 rekordów czasopism, 

• baza rękopisów – wprowadzono 101 opisów akce-
syjnych; stan na 31.12.2013 wynosi 1705 pozycji. 
Jest to baza akcesji rękopisów obejmująca nieopra-
cowane rękopisy sprzed 1945 r. oraz nabytki  po-
wojenne. 

 
Ponadto zakończono prace nad tomem V Katalogu rękopisów 
BG PAN, (oprac. i przygot. do druku K. Świerkosz), który 
uzyskał 2 pozytywne recenzje wydawnicze. Zgłoszony do 
finansowania w roku 2014 z środków DUN. Jednocześnie 
trwało opracowanie kolejnego, szóstego tomu katalogu 
rękopisów. Przygotowano również bogato ilustrowany al-
bum przedstawiający dzieje dawnej medycyny będący po-
kłosiem wystawy o tym samym tytule. Również zakończo-
no pracę nad przygotowaniem do druku krytycznego wy-
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dania zbioru opowiadań Stanisławy Przybyszewskiej pt.: 
Cyrograf na własnej skórze z niepublikowanych dotąd rękopi-
sów.  
 

Archiwum 
Opracowano zasoby akt: 

 sygn. AZ X-62/1 (dokumentacja konserwatorska z 
lat 1976-1999), 

 sygn. X-66/1-12 (arkusze czytelnika), 

 sygn. AZ X-61/1-3 (karty udostępniania z czytelni 
zbiorów specjalnych z lat 1985-2000). 

Ponadto osygnowano 384 poszyty i sporządzono spis 
zdawczo-odbiorczy akt osobowych sprzed 2000 r. i wyko-
nano nadruki stron tytułowych zgodnie z zaleceniem po-
kontrolnym Archiwum PAN w Warszawie. 
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Udostępnianie zbiorów 

W 2013 roku z usług Biblioteki korzystało ogółem 
81 593 czytelników (praktycznie nieco więcej, bo nie 
wszystkie dane są dostępne). 

 
→ użytkownicy stacjonarni 12 998 osób 

→ użytkownicy online 68 595 osób 
 
Odnotowano 12 998 czytelników korzystających „na 

miejscu” z czytelni, pracowni i wypożyczalni Biblioteki 
Gdańskiej. 

 
→ czytelnie 9 648 osób 
→ pracownie 596 osób 
→ wypożyczalnia miejscowa 2 701 osób 
→ wypożyczalnia międzybiblioteczna 53 instytucje 
 
Użytkownicy online: 

 liczba wejść na stronę liczba odsłon 
strona PAN BG 36 353 124 402 
PBC 16 470 65 882 
katalog VIRTUA 13 042 123 158 
katalogi zeskanowane brak danych 83 000 
baza nowych nabytków brak danych brak danych 
baza rękopisów 821 1 404 
baza czasopism 975 1 755 
baza ikonograficzna 326 1 273 
bazy zakupione 608 14 523 

ŁĄCZNIE 68 595 użytkowników 435 397 
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Łącznie udostępniono użytkownikom Biblioteki 106 946 
pozycji, liczących 123 408 woluminów. 

 LICZBA 
POZ. 

LICZBA 
WOL. 

czytelnie 27 916 43 346 
pracownie 11 483 11 483 
wypożyczalnia miejscowa 2 415 2 445 
wypożyczalnia międzybiblioteczna 250 252 
ŁĄCZNIE  
UDOSTĘPNIONO NA MIEJSCU 41 064 57 526 

PBC – udostępnianie online 65 882 65 882 

ŁĄCZNIE 106 946 123 408 
 

CZYTELNIE 
 

 
Czytelnie 

 
Ile 

miejsc 

Ile  
dni 

czynna 
w roku  

 
Ilu  

czytelników 

 
Średnia 

odwiedzin 

CZASOPISM 10 218 1 147 5 

OGÓLNA 46 268 5 958 22 

PPI 5 268 384 1 

ZBIORÓW HIS-
TORYCZNYCH 12 225 2159 9 

RAZEM 9 648  
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W Czytelniach Ogólnej, Czasopism i PPI (łącznie) udo-
stępniono: 

 
 

W  Czytelni Zbiorów Historycznych łącznie udo-
stępniono: 

 
RODZAJ ZBIORÓW LICZBA POZ. LICZBA WOL. 

stare druki 1 157 1 381 

rękopisy 738 876 

biblioteka podręczna Czytelni  4 394 4 450 

zbiory XIX i pierw. poł. XX w., 
w tym: czasopisma 

3 481 6 055 
636 1 837 

DŻS   3 3 

mikrofilmy 1 925 3 428 

CD 13 13 

 
RODZAJ ZBIORÓW 

LICZBA 
DZIEŁ 

LICZBA 
WOLUMINÓW 

druki zwarte XX - XXI w. 7 935 8 679 

wydawnictwa ciągłe (czasopisma) 5 173 14 825 

księgozbiór podręczny   1 326 1 564 

mikrofilmy  600 1 870 

kopie cyfrowe 22 40 

 OGÓŁEM 15 056 26 978 
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biblioteka podręczna Pracowni 
Działu Zbiorów Specjalnych 

105 117 

kartoteki 11 12 

archiwalia 33 33 

RAZEM 11 860 16 368 

 

PRACOWNIE 
 

 

 
RODZAJ ZBIORÓW 

ILOŚĆ  
POZYCJI 

ILOŚĆ  
CZYTELNIKÓW 

grafika 1 212 160 

kartografia 4 690 258 

fotografie 5 270 56 

dokumenty życia społecznego       110 8 

teatralia   20 101 

ekslibrisy  54 3 

numizmaty 37 4 

rękopisy 72 3 

stare druki 18 3 

ogółem:          11 483 596 
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WYPOŻYCZALNIA MIEJSCOWA I  MIĘDZYBIBLIOTECZNA 
 

Do wypożyczalni miejscowej w 2013 roku zapisano 20 no-
wych czytelników, a 107 zostało wypisanych. W dniu 
31.12.2013 było zarejestrowanych 489 osób. 
 

W Y P O Ż Y C Z A L N I A  M I E J S C O W A  
dni otwarcia 224 
odwiedziny 2701 
średnia odwiedzin dziennie 12 
zamówienia 2430 
zamówienia niezrealizowane 15 

wypożyczenia 2415 dzieł  2445 wol. 

zwroty 2774 dzieł  2817 wol. 

prolongaty 106 
wysłane upomnienia 19 

 

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA 
dni otwarcia 247 
instytucje zarejestrowane 53 
zamówienia przysłane 296 

zamówienia przysłane niezrealizowane 19 

wypożyczone pozycje 
250 dzieł  252 wol. 

27 kopii 
zamówienia wysłane 31 
zamówienia wysłane niezrealizowane 1 

sprowadzone pozycje 
27 dzieł  92 wol. 

3 kopie 
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Informacja naukowa 

 

 
Udostępnianie 
i Informacja 

Naukowa 

Zbiory 
Specjalne 

Druki 
XIX w. i 

I poł. 
XX w. 

Archiwum 
Zakładowe 

kwerendy, w 
tym: 

61 554 13 4 

zagraniczne 1 126 5 - 
konsultacje 
merytoryczne 
i językowe 

7 2 200 188 8 

informacje 
katalogowe 

294 1 500 2 242 - 

 

Ponadto: 
Ośrodek Informacji Turystycznej 300  informacji 
Ośrodek Informacji dot. piśmiennic-
twa na temat Gdańska 

36 informacji 

Ośrodek Informacji Muzykologicznej 52 informacje 
 
Pozostała aktywność : 
Czytelnikom udostępniliśmy zakupione bazy danych,  tj. 
Ebsco, Lex Polonica Maxima, Lexis.pl, Britannica Online, 
Wirtualna Biblioteka Nauki, ISSN. W trybie testowym były 
dostępne JSTOR Archive Collections, JSTOR’s Current 
Scholarschip Program, Humanities Source EBSCO oraz 
czasopismo elektroniczne - International Journal of Herit-
age in the Digital Era. 
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Magazynowanie zbiorów 

 

 
Magazyn 
Główny 

Magazyn 
Zbiorów XIX 
w. i I poł. XX 

w. 

Magazyn Zbio-
rów Specjal-

nych 

dzieła wol. dzieła wol. dzieła wol. 
wydano, w 
tym: 

11752 20177 2488 4361 3283 4042 

na wystawy  431 298 362 245 251 
do kwerend i 
opracowania 

 3004 289 343 1 752 2 252 

do archiwizacji --- --- 103 103 298 341 
do konserwacji i 

introligatorni 
150 150 571 571 104 104 

do komory 
próżniowej 

589 589 571 571 104   104 

włączono 
zwroty 

--- 21798 --- 4568 3 283 4 042 

osygnowano --- 32978 --- 24352 96 96 
umieszczono 
w fastykułach 

--- 1654 --- 1444 --- --- 

wklejono 
kody magne-
tyczne 

--- 2228 --- 324 226 226 
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Pozostałe prace: 
MAGAZYN GŁÓWNY:  

 skontrolowano prawidłowość włączeń, odkurzono  
i przesunięto zbiory na 1.856 półkach; 

 przekazano do księgozbiorów podręcznych 186 po-
zycji; 

 przekazano do oprawy czasopisma bieżące - 20 ty-
tułów;  

 zmieniono lokalizacje w 832 i status w 4035 rekor-
dach bibliograficznych. 

 
MAGAZYN XIX w. 

 wydano do Czytelni Zbiorów Historycznych 878 
mikrofilmów w 1923 szpulach; 

 włączono 394 vol. nowych nabytków; 

 odkurzono, umyto  półek  (342 m), 

 przesunięto zbiory  na poziomie 1, 3 i 6 magazynu; 

 wdrożono komputerowy system rejestracji duble-
tów, uporządkowano i wpisano  157 vol.  

 
MAGAZYN ZBIORÓW SPECJALNYCH 

 przestawiono księgozbioru Loży Eugenii (1397 
wol.);  

 oczyszczono renoskórem (187 vol.).  
 



 
43 

Skontrum 

NABYTKI PO 1945 R. 
 

• skontrum druków XIX-XXI w. 
 

sygnatury 
zakres 
ilościowy 
skontrum 

braki 

bezwzględne względne 

294001-
314000 

19000 0 0 

 

• wydawnictw ciągłych XIX-XXI w. 
 

Zakres  
alfabetyczny 

zakres 
ilościowy 
skontrum 

braki 
bezwzględne względne 

wol. z. wol. z. 

Spr - Ży 1162 tyt. 36 535 55 52 
 

• skontrum księgozbiorów podręcznych 
 

Czytelnia/ 
pracownia 

zakres 
ilościowy 
skontrum 

braki 

bezwzględne względne 

Czytelnia 
Ogólna 

1423 wol. 0 0 
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KSIĘGOZBIÓR HISTORYCZNY 
 

• druki zwarte i wydawnictwa ciągłe XIX w. i pierw-
szej poł. XX w. 

 

Działy 

zakres ilo-
ściowy 

skontrum 

braki 

bezwzględne względne 

tyt. wol. 
G 309 577 16 3 
Ga 1549 2396 67 34 
Gb 662 985 9 6 
Gd 340 435 11 3 
Ha 1557 2439 14 26 
Hb 475 490 7 0 
Hc 125 130 1 1 
Hd t. 1-2 645 825 6 4 
Łącznie 5662 8277 131 77 
 

 

• muzealia 
 

sygnatury 
zakres 
ilościowy 
skontrum 

braki 
bezwzględne względne 

EM 1-EM 111 112 0 0 
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• zbiory specjalne 
 

sygnatury 

zakres 
ilościowy 
skontrum 

braki 

tyt. wol. bezwzględne względne 
numizmaty  
nr inw. 1-3976 

-- 3976 0 2 

dawne rękopisy10
 3456 3851 0 2 

inkunabuły  
XV 1- XV 1052 

839 667 0 0 

Łącznie 4295 8494 0 4 
 
 

                                                           
10 Zakres sygnatur: Ms.1 – Ms. 2808; Ms. 4002 – Ms. 4258; Ms. Cath. f.1 - Ms 
Cath. f.108; Ms. Cath. q. 1 – Ms. Cath. q. 96; Ms. Joh. 1 - Ms. Joh. 466; Ms. 
Ortm. f. 1 - Ms. Ortm. f. 103; Ms. Ortm. q. 1 - Ms. Ortm. q. 29; Ms.Uph. f. 1 - 
Ms.Uph. f. 232;  Ms.Uph. q. 1 - Ms.Uph. q.79; Ms.Mar. f. 1 - Ms.Mar. f. 421; 
Ms.Mar. q.2 - Ms.Mar. q.189; Ms.Mar. o.10 - Ms.Mar. o.40; Cat.Bibl. 1 - 96 
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Konserwacja zbiorów 

W Pracowni Introligatorskiej zostały  wykonane następują-
ce prace:  

- oprawiono 357 wol. książek i czasopism w płótno, 
półpłótno, półskórek, karton oraz w oprawy bro-
szurowe; 

- poddano reperacji 126 wol.; 
- wykonano 71 teczek, 35 pudeł, 509 passe-partout, 

450 fastykułów, 24 plansz wystawienniczych; 
- wytłoczono 193 napisów; 
- zbindowano 130 wol.; 
- wykonano 360 podpisów na wystawy; 
- krojono na formaty rozmaite materiały introligator-

skie; 
- urządzono magazyn materiałów introligatorskich; 
- świadczono rozmaite prace usługowe na rzecz Bi-

blioteki, w tym przywracanie sprawności komorze 
próżniowej, pomoc w transporcie i przenoszeniu 
ciężkich obiektów, zawieszanie obiektów wysta-
wienniczych. 

       
W zakresie konserwacji poddano: 

- dezynfekcji w komorze próżniowej obiektów ze 
zbiorów własnych BG: 2.500 wol. książek + 334 
luźnych obiektów (mapy, grafiki, plakaty); ze zbio-
rów powierzonych: dwa pełne wsady archiwaliów z 
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Muzeum Piśmiennictwa w Wejherowie oraz 31 gra-
fik Grassa z Muzeum Narodowego; 

- zabezpieczeniom konserwatorskim obiektów 
oprawnych:  79 jednostek; 

- zabezpieczeniom konserwatorskim i konserwacji 
obiektów nieoprawnych: 42; 

- konserwacji pełnej:  
o 6 rękopiśmiennych dokumentów – dar rodziny 

Kowerskich,  
o 7 starodruków w tym klocek Oe 113 zawierają-

cy kilkadziesiąt gdańskich druków okoliczno-
ściowych (zadanie wieloletnie, przewidziane do 
kontynuacji),   

o 3 starodruki o sygnaturach Od 12 870, Od 
12 872, Od 12 873 2° osiemnastowiecznych ty-
tułów dotyczących Gdańska, dotkniętych bar-
dzo wysokim stopniem destrukcji,  

o starodruk o sygnaturze XX B.o. 1908 (Ćwicze-
nia katechizmowe (…) w tłumaczeniu S. Kor-
feya z 1758 r.),  

o starodruk sygn. Cc 9180 2o (bogato ilustrowane 
wyd. Iliady Homera w tł. ang. z 1669 r.), 

o starodruk XIX q 79a (zbiór pism z XVI w. tre-
ści medycznej dot. zarazy w Gdańsku),  

o atlas nieba Cellariusa B IV 29,  
o 66 obiektów należących do grafiki oraz 37  kart 

tekstu,  
o 4 fotografie,  
o 1 pieczęć woskowa. 
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- konserwacja obiektów MNG na wspólną wystawę 
Gdańsk i okolice (1793-1914) : miasto - ludzie - wydarze-
nia w rysunku i grafice – 30 grafik oraz 12 rysunków i 
akwarel (praca zaplanowana na lata 2013/14) 

- pełna konserwacja Statutów J. Łaskiego sygn. In 
20146 4o (zadanie finansowane ze środków DUN; 
wykonawca zewnętrzny wybrany w drodze postę-
powania przetargowego dla zamówień o wartości 
powyżej równowartości 3000 Euro do kwoty nie-
przekraczającej 14000 Euro). 

 
W połowie roku 2008 rozpoczęło pracę Laboratorium Od-
kwaszania Papieru.  
W roku 2013 w Laboratorium : 

- odkwaszono 5.613 kart formatów A0-A5 (głównie 
czasopisma, w tym Gazeta Gdańska oraz materiały z 
Archiwum Zakładowego); 

- wykonano szereg prac introligatorskich: czyszcze-
nie, reperacje i prasowanie 332 wol. wraz z opra-
wami, nowe oprawy (361), dublowanie na płótno 
(73), fastykuły (37), pudła (7), teczki oklejane (22), 
plansze (61), passe-partout (66). 
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Archiwizacja zbiorów 

 
Przedmiotem archiwizacji w Bibliotece Gdańskiej są głów-
nie zbiory specjalne , a także zbiory XIX w. - najcenniejsze 
pozycje. Na zadanie archiwizacji w 2013 r. przeznaczono 
149 636,65 PLN, w tym z środków DUN 75 635,63 PLN. 
 

• Mikrofilmowanie 
W 2013 zmikrofilmowano 3 318 poz. inw. (144 088 klatek 
mikrofilmowych) za kwotę 106 326,93 PLN. Poza mikro-
filmowaniem w ramach pełnej archiwizacji realizowanej ze 
środków DUN, dodatkowo mikrofilmowano pozycje ze-
skanowane w ramach projektu PBC, w celu uzyskania 
kompletności archiwizacji (tj. skan oraz mikrofilm).   
 

• Skanowanie 
Zeskanowano 2 434 poz. inw. (58 939 skanów) za kwotę 
39 872,24 PLN.  
 
Ponadto wykonywano kopie cyfrowe na potrzeby prac ba-
dawczo-naukowych i promocyjnych Biblioteki. 
 
Najważniejsze zarchiwizowane dzieła, kolekcje: 

− Statut Jana Łaskiego Commune Incliti Poloniae regni 
privilegium constitutionum wydany drukiem w Krako-
wie w 1506 roku; 
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− Rękopiśmienne notatki Krzysztofa Celestyna 
Mrongowiusza z wykładów Immanuela Kanta gło-
szonych w latach 1784-1785 (Kolleghefte, nachgeschrie-
ben von Ch. C. Mrongovius); 

− Rękopiśmienny katalog rzeczowy zbiorów Bibliote-
ki (53 księgi) sporządzony według nowego systemu 
katalogowego przez Ch. G. Ewerbecka, który z 
krótką przerwą kierował Biblioteką w latach 1790-
1829.   

− Ponad 200 fotografii, m. in. album dokumentujący 
powódź na Żuławach w 1888 roku oraz albumy 
Kazimierza Lelewicza z lat 1945 - 1970 dotyczące 
zniszczeń i odbudowy Gdańska.  

 
Czwarty rok z rzędu wykonywano repliki kolejnych tomów 
rękopiśmiennego katalogu systematycznego. W 2013 r. 
zarchiwizowano tomy Ee, Ob, Oc i Oe. 

 

• Pomorska Biblioteka Cyfrowa – kontynuacja po za-
kończeniu projektu w 2012 r. 

Na platformie cyfrowej PBC opublikowano w 2013 roku 
1 262 tytuły, (74 245 stron/skanów), w tym 288 tytułów z 
XIX wieku (15 734 skanów). Łącznie stan faktyczny na 
31.12.2013 opublikowanych w PBC tytułów wynosi 3 257 
(571 358 stron/skanów). Wg statystyki na stronie PBC do 
zbiorów PAN BG należy 4 460 tytułów. Ta różnica wynika 
z faktu, że Gazeta Gdańska ze zbiorów PAN BG była opra-
cowywana, skanowana i publikowana przez Bibliotekę UG. 
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Najczęściej wyświetlanymi publikacjami ze zbiorów PAN 
BG są nadal książki adresowe dla Gdańska, tzw. Adress-
buchy, a wśród nich Danziger Einwohnerbuch mit allen eingemein-
deten Vororten und Zoppot 1940-1941 (11 284 wyświetleń).  
 

• OCR 
Zadanie jest wieloletnim projektem uzupełniania zeskano-
wanego katalogu kartkowego o system wyszukiwawczy 
OCR. W 2013 r. o 38 500 kart, z zakresu literowego R-S 
(Rund – Studia i rozprawy), powiększyła się liczba pozycji, 
które mogą być przeszukiwane wg kryteriów: autor, tytuł i 
sygnatura. Indeksacja kart katalogowych była finansowana z 
środków DUN. 
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Działalność dydaktyczna i popularyzatorska 

 
Promowanie, popularyzowanie i upowszechnianie zbiorów 
bibliotecznych wpisane jest w misję Biblioteki Gdańskiej. 
Zadanie to realizowane jest poprzez własną działalność 
wystawienniczą lub przez użyczanie obiektów na wystawy 
zewnętrzne, poprzez pokazy specjalistyczne, konferencje, 
przez wykonywanie reprodukcji najpiękniejszych obiektów, 
poprzez organizowanie szkoleń, lekcji bibliotecznych za-
równo dla dorosłych, jak i dla młodzieży. 
 

• konferencja zorganizowana w BG 
Jednodniowa sesja naukowa „Verba volant, scripta manent 
: in memoriam kustosza Jana M. Krzemińskiego” w dniu 15 
listopada 2013 roku zgromadziła szerokie grono 22 auto-
rów referatów i ok. 100 słuchaczy. Wystąpienia dotyczyły 
różnorodnych tematów zaprezentowanych przez filologów, 
historyków, badaczy kultury, sztuki, muzyki, oświaty i me-
dycyny. Sesja była wyrazem wdzięczności autorów i organi-
zatorów dla Jana M. Krzemińskiego za wieloletnią pomoc 
merytoryczną w badaniach naukowych. 
 

• wystawy 
Działalność ekspozycyjna była prowadzona w obu budyn-
kach Biblioteki. Wystawy obejrzało ok. 850 osób. Ponadto 
nasze zbiory wielokroć były udostępniane na zewnątrz i 
stanowiły cenne uzupełnienie ekspozycji muzealnych.  
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 budynek historyczny 
1. Nowe nabytki zbiorów specjalnych [wyk.: Dział Zbiorów 

Specjalnych] 
2. Alchemicy, medycy, uczeni – medycyna na przestrzeni wie-

ków [autorki: dr Maria Otto, Zofia Tatarek, 
Agnieszka Kubiak] 

3. Patroni gdańskich tramwajów [autorki: dr Dagmara 
Binkowska, Maria Grykałowska, Aneta Kwiatkow-
ska, Maria Sokołowska, Małgorzata Topolska] 

4. Kozłówka – Pomnik Historii [wystawa ze zbiorów 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce] 

5. Nowe nabytki zbiorów specjalnych [nabytki z 2013 r.; 
wystawa towarzysząca konferencji poświęconej p. 
Janowi M. Krzemińskiemu] 

 

 budynek nowy 
 

1. Nowe książki [autorki: Aneta Bury, Małgorzata To-
polska, Anna Więcek]  

2. Kot święty i przeklęty. Motyw kota w literaturze i sztuce 
[autorki: Ewa Chmielewska-Tomczak, Anna Wię-
cek]. Dodatkowo wystawa dostępna jest na stro-
nach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej tryb dostępu: 
http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=25167&f
rom=pubstats  

3. Stanisław Michalski (1932-2011) [autorka: Maria So-
kołowska] 

4. Fundacja BG proponuje … [wystawa promująca ofertę 
Fundacji; autorki: Anna Wytyk, Grażyna Ewert] 
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5. Polacy w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 1945-
1949 [autorstwo i zbiory: prof. dr hab. Marek Ney-
Krwawicz] 

6. Przystanek góry [autorki: Anna Więcek, Małgorzata 
Topolska] 
 

  wystawy okolicznościowe 
Wystawa dorobku naukowego Jana M. Krzemińskiego do-
pełniała ekspozycję nowych nabytków (z 2013 r.) zbiorów 
specjalnych i była prezentowana podczas poświęconej mu 
sesji naukowej pt. Verba volant, scripta manent. Pozostałe wy-
stawy upamiętniały zasłużonych dla kultury i nauki Pola-
ków: Andrzeja Żurowskiego, abp. Józefa Glempa, Krzysz-
tofa Wójcickiego i Andrzeja Zbierskiego. 

 

• specjalistyczne pokazy  
W 55 specjalistycznych pokazach uczestniczyło ok. 1530 
osób. 

1. Najwyższą frekwencją (ponad 700 osób) cieszył się 
pokaz cimeliów podczas Europejskiej Nocy Muze-
ów 2013 pt.: Groza w bibliotece. Eksponowano dzieła 
obrazujące, czego bali się dawni gdańszczanie, tj. 
groza związana z siłami przyrody (klęski żywioło-
we), człowiekiem (wojny, tortury, egzekucje, zaraza) 
oraz zjawiskami nadprzyrodzonymi (czary, bestie 
itp.). Pokazowi towarzyszyła wystawa nawiązująca 
do czterechsetnej rocznicy pierwszej sekcji zwłok 
na ziemiach polskich i w Europie Północnej, prze-
prowadzonej w 1613 roku przez Joachima Oelhafa. 
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Tematem wystawy było ciało ludzkie przedstawione 
między innymi jako źródło lęku (operacje, sekcje 
zwłok, patologie). Ponadto odwiedzający mogli 
uczestniczyć w konkursach (w tym na najstraszniej-
sze przebranie) oraz w koncercie zespołu „Czarne 
Kwiaty”. 

2. W październiku miał miejsce pokaz zbiorów spe-
cjalnych dla przedstawicieli Kancelarii PAN oraz 
dla kadry kierowniczo-administracyjnej Akademii, 
na którym zostały zaprezentowane najcenniejsze 
zbiory Biblioteki. Na potrzeby pokazu został opra-
cowany katalog, dokumentujący ekspozycję.  

3. Ważnym wydarzeniem dla Biblioteki było przeka-
zanie w depozyt przez Prezydenta Miasta Gdańska 
Biblii z 1711 r., należącej do znanego gdańskiego 
rodu Gralathów. Podczas uroczystego aktu donacji 
eksponowane były oba tomy Starego i Nowego Te-
stamentu oraz plansze z informacjami o samej Bi-
blii, o historii rodziny Gralathów i kopie kilku rycin 
z bogato ilustrowanego wydania. Spotkaniu towa-
rzyszyło żywe zainteresowanie mediów i gdańsz-
czan. 

4. Pokaz zbiorów specjalnych dla grupy bibliotekarzy 
z Łotwy. Prezentowano zbiory ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieł o proweniencji łotewskiej. 
Pokaz był połączony ze zwiedzaniem obu budyn-
ków Biblioteki. 
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Odbyły się również między innymi: pokazy muzykaliów dla 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. 
Chopina w Wejherowie, pokaz zbiorów rękopiśmiennych 
dla studentów z Akademii Muzycznej w Gdańsku, pokaz 
XIX-wiecznych bibliografii historycznych dla grupy studen-
tów I roku historii UG, pokaz piśmiennictwa z zakresu 
filologii klasycznej dla studentów II i  III roku filologii kla-
sycznej UG oraz pokazy zbiorów specjalnych dla studen-
tów Ateneum Szkoły Wyższej, dla grupy nauczycieli-
bibliotekarzy z CEN w Gdańsku, a także dla klasy II ZSH 
w Sopocie.   
Miały miejsce również pokazy indywidualne: pokazy zbio-
rów kartograficznych dla ambasadora i pracowników Am-
basady Azerbejdżanu oraz dla przedstawicieli Akademii 
Nauk Federacji Rosyjskiej, pokaz zbiorów rękopiśmiennych 
dla bibliotekarki z biblioteki uniwersyteckiej w Sofii, pokaz 
zbiorów specjalnych dla profesora ze Springfield University 
oraz  dla profesora mediewisty Marka Cetwińskiego z Wro-
cławia. 

 

• lekcje biblioteczne 
W lekcjach bibliotecznych uczestniczyli studenci, młodzież 
i dzieci z trójmiejskich szkół, ok. 350 uczniów. 

 
Ponadto odbywały się zajęcia dla 141 uczniów szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych, na których omawiano 
zasady korzystania ze zbiorów, instruowano, jak szukać w 
katalogach kartkowych i online, jak zamawiać materiały. 
Zajęcia połączono ze zwiedzaniem Biblioteki. Również 10  
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członków Koła Turystycznego Akademii Seniora zwiedziło 
oba budynki biblioteczne. 

 

• udostępnianie zbiorów w celach ekspozycyjnych in-
nym instytucjom wystawienniczym 

Następujące instytucje eksponowały zbiory Biblioteki 
Gdańskiej: 

 Muzeum Historyczne Miasta Gdańska - użycze-
nie 17 obiektów (grafika, kartografia, teatralia) na 
wystawę Życie miasta w cieniu wojny i wielkiej polityki 
czyli Wolne Miasto Gdańsk 1807-1813/14, ekspo-
zycja w Ratuszu Głównego Miasta; 

 Instytut Polski w Madrycie - użyczenie materia-
łów (skanów) związanych z Janem Heweliuszem 
w ramach promocji kultury polskiej w Hiszpanii 
(wystawa edukacyjna, strona 
www.culturapolaca.es oraz kalendarz na 2014 
rok); 

 Nadbałtyckie Centrum Kultury - użyczenie ma-
teriałów (skanów), głównie fotografii na potrze-
by projektu Gdańsk od wewnątrz, w ramach XI 
Bałtyckiego Festiwalu Nauki; 

 Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny 
w Polsce - reprodukcja widoków Gdańska autor-
stwa Mateusza Deischa; 

 Muzeum Sopotu - użyczenie zbiorów na wysta-
wę Od J. G. Haffnera po dr Jadwigę Titz-Kosko, czyli 
krótka historia lecznictwa w Sopocie;  
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 Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu - uży-
czona wystawa w formie elektronicznej pt. Al-
chemicy, medycy, uczeni : medycyna na przestrzeni wie-
ków; 

 Kancelaria PAN - wykonano 20 reprodukcji z 
widokami Warszawy, Płocka i Krakowa opraw-
nych w passe-partout i w teczki dla celów pro-
mocyjnych Polskiej Akademii Nauk; 

 ponadto reprodukcje zbiorów gdańskich znala-
zły się w kalendarzach na rok 2014 – wydanych 
przez PAN, przez Athenae Gedanenses i przez 
firmę Acel. 

 

• debaty Pomorskiego Towarzystwa Filozoficzno-
Teologicznego 

Biblioteka Gdańska jest postrzegana jako stałe miejsce 
dysput filozoficzno-teologicznych. W 2013 r. odbyły się 
następujące spotkania PTFT: 

1. prof. Tadeusz Cegielski: XVIII – wieczna geneza 
wolnomularstwa w Anglii 

2. ks. dr Adam Wąs: Da`wa w Europie. Dynamika 
procesów islamizacyjnych w kontekście europejskim. 

3. dr Sylwiusz Retowski: Praca i bezrobocie a zagadnie-
nie odpowiedzialności. 

4. Aktualność Sorena Kierkegaarda w filozofii, teologii, li-
teraturze – w 200. rocznicę urodzin – dyskusja i 
promocja książki. 
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5. prof. Marek Lechniak: Formalne teorie zmiany prze-
konań a rozwój nauki. 

6. prof. Robert Piłat: Decyzje i loterie. Filozoficzne pro-
blemy teorii decyzji. 

7. prof. Jarosław Mrozek: Czy nauka jest wiedzą? 
8. prof. Ludwik Kostro: Jednorodność przyrody a pro-

blem niezawodności rozumowań w nauce. 
9. prof. Wojciech Sada: Czy dzisiejszy stan wiedzy na-

ukowej da się pogodzić z religiami teistycznymi?  
10. prof. Paweł Horodecki: Mechanika kwantowa – u 

granic poznania. 
 
W PAN BG odbyła się również Pomorska Debata o Kultu-
rze, zorganizowana przez Instytut Kaszubski oraz Woje-
wódzką Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku pod ha-
słem „Kultura Książki – książka dla kultury”. Spotkanie 
poprowadzili Iwona Joć-Adamkowicz i prof. Cezary Ob-
racht-Prondzyński, będący jednocześnie autorami raportu o 
stanie książki. 
 

• praktykanci i stażyści  
W 2013 r. praktyki zawodowe związane z awansem i pod-
noszeniem kwalifikacji w PAN BG odbyły 4 praktykantki: 
Anna Polańska z Biblioteki ASP w Gdańsku, Marta Ryba-
kowicz z BG UG, Dorota Witkowska z  Biblioteki Akade-
mii Muzycznej w Gdańsku oraz Violetta Nowak ze Stacji 
Naukowej PAN w Rzymie. W ramach praktyk studenckich 
odbyły się staże Anny Kwiecińskiej z UŁ (Informacja Nau-
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kowa i Bibliotekoznawstwo) oraz 9 studentów Filologii 
Klasycznej UG. 
 

• kontakty z mediami (promocja) 
Artykuły i informacje o wydarzeniach, mających miejsce w 
PAN Bibliotece Gdańskiej, ukazały się łącznie 284 razy w 
mediach tradycyjnych i elektronicznych, na portalach inter-
netowych (ponadto 13 komunikatów na stronie 
www.gbpan.gda.pl oraz na facebooku Biblioteki).  Najwięk-
szym zainteresowaniem mediów cieszyły się wystawy Al-
chemicy, medycy, uczeni i Kot święty i przeklęty, ponadto pokaz 
Groza w Bibliotece w ramach Nocy Muzeów. Szerokim 
echem w prasie i Internecie odbiło się uroczyste przekaza-
nie Bibliotece przez Prezydenta Gdańska Pawła Adamowi-
cza Biblii rodziny Gralathów, połączone z konferencją i 
pokazem obu bogato ilustrowanych tomów Starego i No-
wego Testamentu. 
 
Licznych wywiadów na potrzeby programów telewizyjnych 
i radiowych oraz artykułów prasowych w 2013 roku udzieli-
ły: K. Jackowska (dot. publicznej prezentacji i identyfikacji 
portretu „Kupca gdańskiego”), A. Kubiak (dot. wystawy o 
historii medycyny), E. Ogonowska (nt. Biblii Gralathów),  
M. Otto (dot. wystawy o historii medycyny, Biblii Grala-
thów oraz Nocy Muzeów), L.Z. Pszczółkowska i Z. Tylew-
ska-Ostrowska (nt. rękopiśmiennej darowizny Mieczysława 
Parczyńskiego), K. Świerkosz (dot. Stanisławy Fleszarowej-
Muskat oraz współpracy przy realizacji dokumentu filmo-
wego o Mieczysławie Czychowskim), Z. Tatarek (dot. wy-
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stawy o historii medycyny), A. Walczak (o nabytkach zbio-
rów specjalnych). 
Ponadto odbyła się prezentacja naszej Biblioteki w filii 
WiMBP przy ul. Mariackiej. Na spotkaniu z czytelnikami 
historię, gromadzone zbiory i działalność naukową i kultu-
ralną przedstawiły G. Ewert i A. Kwiatkowska. 
 
Do zadań bibliotecznej komórki ds. promocji (M. Pawlik-
Flisikowska i A. Potorska) należy rozpowszechnianie in-
formacji w środowiskach naukowych i kulturalnych o wy-
darzeniach odbywających się w PAN BG, tj. rozsyłanie 
informacji do mediów, akcje promocyjne i informacyjne na 
stronie internetowej i facebooku, roznoszenie plakatów i 
ulotek. 
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Udział w życiu naukowym, szkolenia, 

podnoszenie kwalifikacji 

• czynny udział w konferencjach, seminariach itp.  
 
Aleksander Baliński, Historyczno-literackie miniatury Jana M. 
Krzemińskiego. Sesja naukowa „Verba volant, scripta manent. 
In memoriam Jana M. Krzemińskiego”, PAN Biblioteka 
Gdańska, Gdańsk  
 
Dagmara Binkowska, Tauchnitz – zapomniane ogniwo ewolucji 
edytorskiej w zbiorach Biblioteki Gdańskiej. Sesja naukowa 
„Verba volant, scripta manent. In memoriam Jana M. 
Krzemińskiego”, PAN Biblioteka Gdańska, Gdańsk 
 
Ewa Czerniakowska, Nazwy zabytkowych wilii i pensjonatów w 
Konstancinie. VI Konferencja „Wokół słów i znaczeń”. Wy-
dział Filologiczny UG 
 
Ewa Czerniakowska, Józefa Ignacego Kraszewskiego związki z 
Gdańskiem w latach 1867-1887. II Konferencja „Językowy, 
literacki i kulturowy obraz Pomorza”. Wydział Filologiczny 
UG 
 
Helena Dzienis, Marta Pawlik-Flisikowska, Fotografie – do-
kumenty przemiany oblicza miasta; w cyklu „Kultura dawnego 
Gdańska”, Towarzystwo „Dom Uphagena”, MHMG, 
Gdańsk 
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Roman Dzięgielewski, Opis nowego gmachu Gimnazjum Elblą-
skiego z około 1620 roku pióra węgierskiego absolwenta Dawida 
Frölicha.  Sesja naukowa „Verba volant, scripta manent. In 
memoriam Jana M. Krzemińskiego”, PAN Biblioteka 
Gdańska, Gdańsk 
 
dr Anna Frąckowska, Graficzne wzorniki złotnicze w zbiorach 
Pracowni Grafiki PAN Biblioteki Gdańskiej. Sesja naukowa 
„Verba volant, scripta manent. In memoriam Jana M. 
Krzemińskiego”, PAN Biblioteka Gdańska, Gdańsk 
 
Beata Gryzio, Historia osobista pewnego egzemplarza bazylejskiego 
wydania „De revolutionibus” M. Kopernika z 1566 roku. Sesja 
naukowa „Verba volant, scripta manent. In memoriam Jana 
M. Krzemińskiego”, PAN Biblioteka Gdańska, Gdańsk 
 
Agata Larczyńska, De concilio. Późnośredniowieczne traktaty 
koncyliarystyczne w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej; Konfe-
rencja: Z dziejów książki i prasy. Przegląd badań za lata 
2010-2013, organizator: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 
w Bydgoszczy, Lubostroń 
 
Ewa Lichnerowicz, Druki i rękopisy z opactwa cystersów w Oli-
wie w zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej. Konferencja pt.: 
Losy i znaczenie dziedzictwa po klasztorach skasowanych 
na obszarze Prus Zachodnich i Wschodnich oraz Pomorza, 
Przysiek k. Torunia (w ramach projektu: Dziedzictwo kultu-
rowe po klasztorach skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospoli-
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tej oraz na Śląsku w XVIII i XIX w.: losy, znaczenie, inwentary-
zacja) 
 
Ewa Lichnerowicz, Kierunki badawcze czytelników korzystają-
cych ze zbiorów specjalnych oraz druków XIX i 1 poł. XX wieku w 
PAN Bibliotece Gdańskiej. Konferencja pt.:  Zbiory specjalne 
w bibliotekach polskich : problematyka badawcza i organi-
zacyjna. Książnica Pomorska, Szczecin 
 
Maria Otto, Książka medyczna w gdańskich księgozbiorach pry-
watnych między XV a XVIII wiekiem. Konferencja pt.: Joa-
chim Oelhafius i jego następcy. W 400-lecie pierwszej pu-
blicznej sekcji zwłok w Polsce; organizatorzy: Gdański 
Uniwersytet Medyczny, Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
Uniwersytet Gdański 
 
Maria Otto, Poezja w zbiorze korespondencji Jana Heweliusza. 
Konferencja pt. Colloquium Neolatinum V; organizator: 
Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego 
 
Maria Otto, Noc Muzeów w bibliotece – z doświadczeń PAN 
Biblioteki Gdańskiej. VII Bałtycka Konferencja „Zarządzanie 
i Organizacja Bibliotek”; organizator: Uniwersytet Gdański 
 
Maria Otto, Selection of Johannes Hevelius’ correspondence edited by 
the astronomer’s secretary Johann Erich Olhoff. Konferencja pt. 
Intellectual Network in the Long 17th Century; organizator: 
Institute of Medieval and Early Modern Studies. Durham 
University 
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Maria Otto, Motyw nekromancji w „Tebaidzie” Publiusza Papi-
niusza Stacjusza. Konferencja pt.: Epika antyczna i jej konty-
nuacje w literaturze nowołacińskiej i bizantyńskiej; Polskie 
Towarzystwo Filologiczne, Gdańsk 
 
Maria Otto, Gdańskie środowisko naukowe w XVII wieku w 
świetle korespondencji Jana Heweliusza. Wykład w ramach Ty-
godnia Heweliusza 2013  
 
Maria Otto, W zdrowym ciele... Gdańska medycyna między XVI 
a XVIII wiekiem. Wykład wygłoszony dla studentów 
AWFiS 
 
Ewa Penkalla, Motyw głupca książkowego w dziele Sebastiana 
Branta „Okręt błaznów” (1494) i wcześniejszych odsłonach. Sesja 
naukowa „Verba volant, scripta manent. In memoriam Jana 
M. Krzemińskiego”, PAN Biblioteka Gdańska, Gdańsk 
 
Krystyna Sarnowska-Jackowska, Jana Bensheimera seria sześciu 
rycin związanych z Pokojem Oliwskim z zbiorach PAN BG. Sesja 
naukowa „Verba volant, scripta manent. In memoriam Jana 
M. Krzemińskiego”, PAN Biblioteka Gdańska, Gdańsk 
 
Krystyna Sarnowska-Jackowska, Refleksje na temat rysunków i 
grafiki jako medium w aspekcie „przestrzeni realnej – przestrzeni 
kreowanej” na przykładzie zbiorów PAN BG; III Międzynaro-
dowa Konferencja Rysunku, ASP Gdańsk 
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Stefania Sychta, Najpierw skoczę do PBC ... Praktyczne wykorzy-
stanie zasobów Biblioteki Gdańskiej w PBC; Konferencja pt.: 
Biblioteka Cyfrowa dla nauki i edukacji; Politechnika Gdań-
ska 
 
Zofia Tylewska-Ostrowska: Biblioteka na pograniczu sfery nau-
ki i sfery kultury. Wykład plenarny na VII Bałtyckiej Konfe-
rencji „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek”; organizator: 
Uniwersytet Gdański 
 
 

• bierny udział w konferencjach  
Szereg osób uczestniczyło w rozmaitych konferencjach, 
spotkaniach i szkoleniach poszerzając swą wiedzę meryto-
ryczną w różnych dziedzinach: ochrony dziedzictwa kultu-
rowego, bezpieczeństwa zbiorów muzealnych, ochrony 
Narodowego Zasobu Bibliotecznego, znajomości zbiorów 
specjalnych, zbiorów muzycznych, zbiorów kartograficz-
nych, gdańskich zbiorów graficznych, losów dziedzictwa po 
skasowanych klasztorach, kontaktów z mediami, relacji 
Gdańska z Rzeczpospolitą w okresie staropolskim, organi-
zacji i zarządzania bibliotekami, wiedzy o Pomorskiej Bi-
bliotece Cyfrowej, wreszcie wiedzy o nowościach wydawni-
czych na MTK, o rozproszonych archiwach „Solidarności”. 
Trzech pracowników biblioteki było słuchaczami semina-
riów, które miały charakter międzynarodowy: w Berlinie na 
temat naukowego dialogu transgranicznego, w Oxfordzie 
na temat edycji korespondencji, a także wykładu o począt-
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kach Royal Society oraz w Lund (27th Annual EMEA Users 
Group Meeting).  
Specjalna grupa szkoleń dotyczyła ściśle specjalistycznej 
wiedzy z zakresu katalogowania zbiorów i informacji nau-
kowej, tj. centralnego katalogu NUKAT, systemu VTLS-
Virtua, języka haseł przedmiotowych KABA, wymagań 
stawianych bibliotekarzom systemowym, konsorcjum bi-
bliotek naukowych katalogujących stare druki – CERL, 
multiwyszukiwarek, serwisów i baz danych. 
Jeszcze inną kategorią były szkolenia dla pracowników ad-
ministracyjnych na temat czasu pracy, ochrony danych 
osobowych, ubezpieczeń społecznych, zamówień publicz-
nych.      
Łącznie blisko 40 pracowników na przestrzeni roku brało 
udział w różnorakich szkoleniach pozwalających na podno-
szenie własnych kwalifikacji i poszerzania wiedzy związanej 
z wykonywanymi zadaniami.  
 
W październiku w Juracie Kancelaria PAN zorganizowała 
warsztaty szkoleniowe, dotyczące przestrzegania dyscypliny 
finansów publicznych oraz omówienia bieżących proble-
mów gospodarki finansowej i zarządzania nieruchomo-
ściami. Uczestnikami byli Kanclerz, kadra zarządzająca 
Kancelarii oraz dyrektorzy jednostek naukowych PAN, 
które nie posiadają osobowości prawnej. Warsztaty były 
poprzedzone wizytą w PAN Bibliotece Gdańskiej, podczas 
której przeprowadzono pokaz najcenniejszych zbiorów.  
 

• webinaria 
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W 2013 r. pracownicy Biblioteki uczestniczyli w webina-
riach organizowanych przez Centrum NUKAT na temat: 
rekordu uniwersalnego oraz opracowania starych druków w 
jhp KABA. 
 

• odczyty w ramach szkoleń wewnątrzbibliotecznych 
W roku 2013 odbyło się 10 szkoleń specjalistycznych 
(przeprowadzonych przez 8 prelegentów), w których łącz-
nie uczestniczyły 204 osoby 
 
Tematy odczytów były następujące: 
29 stycznia 
Mgr Krystyna Jackowska: Projekt fontanny Neptuna. Przyczy-
nek do stosunków kulturalnych Gdańska z Królewcem. 
 
26 lutego 
Mgr Magdalena Madeja-Grzyb: Korespondencja przyrodnika i 
podróżnika Jana Jerzego Adama Forstera (1754-1794) w zbiorach 
PAN Biblioteki Gdańskiej.  
 
8, 16 i 24 kwietnia 
Dr Maria Pelczar: Biblioteka Miejska w Gdańsku (1945-1954). 
Cz. 1-3 
 
7 maja 
Mgr Agata Larczyńska: Zaginione i odnalezione. Rekonstrukcja 
XV-wiecznego księgozbioru skryby Jana Rasorisa.  
 
28 maja  
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Dr Anna Frąckowska: Wzory graficzne wykorzystywane w gdań-
skich wyrobach złotniczych XVII wieku [zmiana tematu, za-
miast: Dawne pieczęcie i inne znaki własnościowe w księ-
gozbiorze PAN BG]. 
 
25 czerwca 
Mgr Ewa Chmielewska-Tomczak: „Zatrzymany1” – dole i 
niedole katalogera.  
 
24 września  
Mgr Ewa Czerniakowska: Józefa Ignacego Kraszewskiego związ-
ki z Gdańskiem w ostatnim ćwierćwieczu XIX wieku.  
 
29 października  
Mgr Jan Krzysztof Kordel: Stanisław Hebanowski jako pisarz, 
tłumacz i reżyser – refleksje na tle jego spuścizny w PAN Bibliotece 
Gdańskiej. 
 
Odczyt mgr Marii Sokołowskiej planowany 26.11.2013 
(Reklama w XX-wiecznych programach teatralnych ze 
zbiorów PAN Biblioteki Gdańskiej) został przełożony na 
rok 2014. 
 

• kontynuacja nauki 

 mgr Krystyna Sarnowska-Jackowska - rozpoczęcie 
studiów III stopnia (doktoranckich) z zakresu hi-
storii sztuki na Wydziale Historycznym UG; 

 mgr Agata Larczyńska otwarty przewód doktorski 
na Wydziale Historycznym (praca doktorska pt.  
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Andrzej Łaskarzyc z Gosławic (ok.1362-1426). Du-
chowny, koncyliarysta, mąż stanu; 

 mgr Tomasz Larczyński otwarty przewód doktorski 
na Wydziale Historycznym UG ; 

 Anna Łaszewska - studia magisterskie na kierunku 
Pedagogika Ogólna w Gdańskiej Wyższej Szkole 
Humanistycznej; 

 mgr Zofia Tatarek ukończyła (jako drugie magister-
skie) studia na Wydziale Prawa i Administracji UG. 
 

• podnoszenie kwalifikacji  
 
W lipcu na tygodniowej praktyce w BUW, w Gabinecie 
Dokumentów Życia Społecznego, przebywała mgr Aneta 
Kwiatkowska. 
Mgr Anna Potorska ukończyła szkolenie online w zakresie 
opracowania języka haseł przedmiotowych KABA. 
Iwona Juras i Beata Formella ukończyły kurs komputerowy 
ECDL Start. 
Mgr Agata Larczyńska i mgr Ewa Lichnerowicz brały 
udział w programie (szkoleniu) Ochrona Dziedzictwa Kulturo-
wego w Polsce (cykl spotkań w semestrze zimowym 
2012/2013 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego). 

 

• wycieczki i zorganizowane wyjścia szkoleniowe 
W maju 2013 r. odbyła się wycieczka szkoleniowa do Szwe-
cji i Danii. Uczestnicy (46 osób) zwiedzili biblioteki w Karl-



 
71 

skronie i Kopenhadze (połączone z prelekcją o ich historii i 
zbiorach) oraz Muzeum Morskie w Karlskronie. Wycieczka 
dofinansowana z funduszu socjalnego.  
Kolejną biblioteczną wycieczką była „podróż w czasie” po 
terenach byłej Stoczni Gdańskiej. Przemieszczając się za-
bytkowym autobusem (subiektywna linia autobusowa), 
zwiedziliśmy znikające miejsca, tj. nieczynne hale, doki, 
warsztat L. Wałęsy i in.  
Pracownicy PAN BG uczestniczyli ponadto w zorganizo-
wanych wyjściach na wystawy: Życie miasta w cieniu wojny i 
wielkiej polityki (MHMG), pokaz obrazów z kolekcji Grala-
thów (Muzeum Narodowe), Kobierce anatolijskie z kolekcji 
Muzeum Narodowego Brukenthala w Sibiu (Muzeum Narodo-
we), Od J. G. Haffnera po dr Jadwigę Titz-Kosko, czyli krótka 
historia lecznictwa w Sopocie (Muzeum Sopotu). 
 
Biblioteka po raz pierwszy mogła zgłosić swoich pracowni-
ków do naukowej nagrody Prezesa Polskiej Akademii Na-
uk. Laureatką tego prestiżowego wyróżnienia została dr 
Maria Otto za badania Nad życiem i twórczością Jana He-
weliusza oraz za badania kultury antycznej i jej wpływu na 
nowożytną literaturę gdańską. 
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Naukowa współpraca 

 
Na przestrzeni 2013 roku należy odnotować  współpracę z 
Muzeum Narodowym w Gdańsku w sprawie wspólnej, 
planowanej na rok 2014 wystawy grafiki i rysunku gdań-
skiego XIX wieku zatytułowanej Gdańsk i okolice 1793-1914. 
Współpraca dotyczyła kształtu samej wystawy oraz towa-
rzyszącego jej katalogu a także konserwacji przygotowywa-
nych na wystawę obiektów. 
Także z Muzeum Narodowym w Gdańsku i Uniwersytetem 
Gdańskim współpracowano w sprawie projektu W nadbał-
tyckim ogrodzie Muz. Gdańsk wobec kultury starożytnych Greków i 
Rzymian, planowany termin realizacji projektu wiosna 2015. 
 
Od lat cieszymy się wsparciem Urzędu Miasta Gdańska 
przy realizacji kluczowych projektów. Dzięki mecenatowi 
UM możemy co roku wydawać kolejną płytę z serii Muzycz-
ne Dziedzictwo Miasta Gdańska oraz prowadzić badania nad 
korespondencją Jana Heweliusza i bibliografią Gdańsk w 
literaturze. W 2013 r. Prezydent Paweł Adamowicz przeka-
zał jako depozyt zakupione przez Gminę dwutomowe eks-
kluzywne wydanie Biblii należącej do znamienitego rodu 
Gralathów. Biblia była przekazywana z pokolenia na poko-
lenie (w linii męskiej), a po śmierci ostatniego potomka, 
zgodnie z jego wolą, wróciła do rodzinnego miasta. Z ra-
mienia Biblioteki mgr Ewa Ogonowska, kierownik Pra-
cowni Starych Druków, pojechała do Florencji w celu wy-
konania ekspertyzy. Kolejnym istotnym wymiarem współ-
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pracy było uczestnictwo Biblioteki w planowanym na lipiec 
2014 r. IV Światowym Zjeździe Gdańszczan. Nasz współ-
udział polega na przygotowaniu razem z Muzeum Naro-
dowym wystawy Gdańsk i okolice 1793-1914, mającej uświet-
nić otwarcie Zjazdu. Ponadto dr Zofia Tylewska-
Ostrowska uczestniczyła w XVIII posiedzeniu Rady Kultu-
ry Gdańskiej (organ o charakterze doradczym Prezydenta 
Miasta), poświęconej omówieniu stanu czytelnictwa w 
Gdańsku na podstawie raportu przygotowanego przez ze-
spół pod kierownictwem prof. S. Rośka. Ten sam raport 
zainicjował kolejną debatę o książce, tym razem zorgani-
zowaną przez Pracodawców Pomorza. Pogarszający się 
stan czytelnictwa oraz trudna sytuacja wydawnictw w Pol-
sce była przedmiotem merytorycznej dyskusja pomiędzy 
reprezentantami władz państwowych i samorządowych 
oraz nauki i biznesu. 
 
Współpraca z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym 
dotyczyła  organizacji wystawy pt. Alchemicy, medycy, uczeni – 
medycyna na przestrzeni wieków i konferencji w 400-lecie 
pierwszej sekcji zwłok w Gdańsku. 
 
Natomiast współpraca z Katedrą Filologii Klasycznej 
UG, na mocy podpisanego porozumienia, polegała na or-
ganizowaniu praktyk, warsztatów i pokazów dla studentów 
oraz współorganizacji CV Zjazdu i Konferencji PTF zaty-
tułowanej „Epika antyczna i jej kontynuacje w literaturze 
nowołacińskiej i bizantyńskiej”. 
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Kontynuowano  trwającą od szeregu lat współpracę z Do-
mem Uphagena (Oddz. MHMG) przy projekcie doku-
mentacji ikonograficznej architektury Gdańska w zbiorach 
BG, zatytułowanym Kartoteka na nośnikach elektronicznych. 
 
Ten sam projekt był jednym z przedmiotów również wielo-
letniej współpracy z Fundacją Biblioteki Gdańskiej, któ-
ra ma za zadanie wspierać statutową działalność Biblioteki. 
Pozyskany przez Fundację grant w wysokości 20 000,- zł 
przy wkładzie własnym Fundacji w wysokości 1 200,- zł 
pozwolił powiększyć Kartotekę (bazę ikonograficzną) o 155 
pozycji posesji przy ulicach Chlebnickiej i Ogarnej. 
Pomoc finansowa Fundacji na rzecz Biblioteki dotyczyła: 

 udział w Nocy Muzeów  2 800,- zł 

 opłacenie recenzji wydawniczej przygotowywanego 
do druku t. V Katalogu Rękopisów  1 200,- zł 

 zakup passe-partout  1 334,55 zł. 
Ponadto w formie darowizny Fundacja przekazała Bibliote-
ce kopie cyfrowe różnych obiektów ze zbiorów BG (w tym 
kolekcję atlasów morskich), których wykonanie opłaciła ze 
środków własnych, za kwotę 53 000,- zł. 
Łączna wartość pomocy finansowej w 2013 r. na rzecz Bi-
blioteki – 79 534,55 zł. 
 
Współpraca z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska 
dotyczyła ekspozycji w Ratuszu Głównego Miasta zatytu-
łowanej pt.: Życie Miasta w cieniu wojny, na którą Biblioteka 
użyczyła aż 17 obiektów (grafika, teatralia, kartografia) ze  
zbiorów własnych.   
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Muzeum Sopotu  użyczyliśmy zbiory na wystawę Od J. G. 
Haffnera po dr Jadwigę Titz-Kosko, czyli krótka historia lecznictwa 
w Sopocie. 
 
Podobny rodzaj współpracy miał miejsce w przypadku 
Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Tym razem użyczali-
śmy kopie cyfrowe zbiorów fotograficznych, na potrzeby 
projektu Gdańsk od wewnątrz, w ramach XI Bałtyckiego Fe-
stiwalu Nauki. Kopie cyfrowe widoków Gdańska autorstwa 
Mateusza Deischa zostały udostępnione Stowarzyszeniu 
Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, a wersję elek-
troniczną wystawy pt. Alchemicy, medycy, uczeni : medycyna na 
przestrzeni wieków otrzymało Centrum Kultury Zamek we 
Wrocławiu. Z kolei  Instytut Polski w Madrycie otrzy-
mał na wystawę edukacyjną kopie cyfrowe związane z oso-
bą Jana Heweliusza.  
 
Stałymi partnerami współpracy w zakresie opracowywania 
zbiorów online było konsorcjum VTLS (współpraca od 
1998 r.) i katalog centralny NUKAT  (od 2002 r.). Na prze-
strzeni roku miały miejsce spotkania bibliotek wdrażających 
i użytkujących system VTLS oraz uczestniczących w two-
rzeniu katalogu NUKAT oraz szkolenia bibliotekarzy w 
zakresie języka haseł przedmiotowych KABA. Ponadto w 
wyniku współpracy wdrożyliśmy nowy interface katalogowy 
Chamo.  
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Ważnym partnerem  kolejny już rok była Akademia Mu-
zyczna w Gdańsku, z którą prowadzony jest projekt Mu-
zyczne dziedzictwo Miasta Gdańska w zbiorach PAN BG. Owo-
cem współpracy, przy zaangażowaniu Urzędu Miasta i po-
mocy Gdańskiej Infrastruktury Wodociagowo-
Kanalizacyjnej,  było ukazanie się piątej płyty zatytułowanej 
Kantaty Wielkanocne. 
 
Obchodzony w dniach 22-28 stycznia 2013 roku Tydzień 
Heweliusza i przygotowywane na rok 2014 Święto Gdań-
skiej Nauki, w które Biblioteka wpisała się specjalnymi wy-
kładami i wystawą plenerową (2014) wiązały się z potrzebą 
stałej współpracy z Fundacją Gdańską i pozostałymi 
partnerami obchodów. Także Fundacja Gdańska i wydawa-
na przez nią Gedanopedia były przedmiotem współpracy, 
zarówno w zakresie tworzenia nowych haseł, doboru mate-
riału ilustracyjnego, jak i systematycznie wykonywanej ko-
rekty. 
 
Ciekawy cykl spotkań z instytucjami kultury zorganizowany 
przez filię  WiMBP „Mariacka” , która utrzymuje z Bi-
blioteką Gdańską  stały kontakt od czasu jej powstania, 
otworzyła prezentacja multimedialna przedstawiająca Bi-
bliotekę Gdańską i jej zbiory. 
 
Konsorcjum bibliotek naukowych Pomorza przystąpiło 
w 2013 roku do prac nad przygotowaniem nowego projek-
tu PBC+e-edukacja, którego zadaniem byłoby rozszerzenie 
usług edukacyjnych w oparciu o zasoby PBC. 
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Przy organizowaniu wspólnych debat należy odnotować 
wieloletnią już współpracę z Pomorskim Towarzystwem 
Filozoficzno-Teologicznym, a także z Instytutem Ka-
szubskim. 
 
Ważnym partnerem Biblioteki była firma Mikrofilm Cen-
ter z Poznania, która pełni usługi w zakresie archiwizacji. 
Wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego odpo-
wiada za wykonywanie zleceń Biblioteki w tym zakresie 
oraz za uzupełnianie zeskanowanych katalogów o system 
wyszukiwawczy OCR. 
 
Biblioteka współpracowała z szeregiem wybitnych wydaw-
ców gdańskich, udostępniając swoje materiały Oficynie 
Gdańskiej, Instytutowi Kultury Miejskiej, Wydawnic-
twu Karrenwall, Wydawnictwu Oskar, Wydawnictwu 
słowo/ obraz terytoria. W przypadku tego ostatniego 
kontakty dodatkowo dotyczyły wspólnego wydania ostat-
niej publikacji M. Weltiego dotyczącej  J. B. Bonifacio, pa-
trona Biblioteki.  
 
Bardzo prężnie działające od dwóch lat w Gdańsku wy-
dawnictwo Athenae Gedanenses od początku nawiązało 
ścisłą współpracę z Biblioteką Gdańską. Dla specjalizujące-
go się w wydawaniu książek naukowych i sięgającego do 
zasobów Biblioteki wydawnictwa wykonywane były kwe-
rendy naukowe, kopie cyfrowe materiału ilustracyjnego, a 
także prace redakcyjne. Obecnie w druku jest tom 1 publi-
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kacji Moda na sport, będący pokłosiem odczytów wygłoszo-
nych w Bibliotece w 2012 r. 
 
Biblioteka współpracowała również z Katedrą Informacji 
Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Kazimierza Wiel-
kiego w Bydgoszczy w zakresie opiniowania programów 
studiów (od 2013 r. dr Zofia Tylewska-Ostrowska pełni 
funkcję członka Rady Interesariuszy Zewnętrznych). 
 
Ożywione kontakty łączyły Bibliotekę Gdańską z Bibliote-
ką Wyższego Seminarium Duchownego „Hosianum” w 
Olsztynie. Współpraca dotyczyła ustalania proweniencji 8 
przechowywanych tam inkunabułów, co do których istnieje 
podejrzenie, iż należą do zbiorów gdańskich. 
 
Jeszcze innym przykładem współpracy były kontakty z 
Gdańskim Oddziałem Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich i firmą producencką „Promedia” przy realizacji do-
kumentu filmowego o Mieczyslawie Czychowskim. 
 
Udział w grantach badawczych: 

• E. Lichnerowicz bierze udział w grancie NPRH  Dzie-
dzictwo kulturowe po klasztorach skasowanych na ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku w XVIII i XIX. 
Prof. dr hab. Marek Derwich – Uniwersytet Wrocław-
ski. 

• Agata Larczyńska  uczestniczy w grancie NPRH  Kata-
log dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Pań-
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stwowego w Gdańsku (do 1506 roku) – dr hab. S. Szyb-
kowski Uniwersytet Gdański. 

• Dr Maria Otto pracuje w międzynarodowym zespole 
badawczym opracowującym wydanie korespondencji 
J. Heweliusza (International Committee for the Edi-
tion of Hevelius’s Correspondence). Zakończone zo-
stały prace redakcyjne nad tomem wstępnym Prolego-
mena, zawierającym założenia edytorskie korespon-
dencji. Grant finansowany z darowizny celowej prze-
kazanej przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-
Kanalizacyjną (pod patronatem Urzędu Miasta). 

• Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku wraz z 
PAN BG wystąpiła do Ministra Kultury z wnioskiem 
o przyznanie finansowania wspólnego projektu Histo-
ria kultury wodą i wiatrem pisana. Projekt dotyczy tech-
nicznego dziedzictwa kulturowego. 

• Instytut Geodezji i Kartografii wraz z Biblioteką 
Gdańską złożył wniosek o finansowanie projektu pt.: 
Analiza możliwości wykorzystania geoinformacji oraz dyna-
micznych środków komunikacji w wizualizacji różnorodności 
kulturowej regionu na terenach Polski i dawnej Rzeczypospoli-
tej.. Ze strony biblioteki zaangażowani byli dr Maria 
Pelczar, mgr inż. Anna Wytyk, mgr Wanda Pętlicka, 
mgr Aneta Kwiatkowska, mgr Helena Dzienis. Projekt 
nie został pozytywnie rozpatrzony przez Radę Naro-
dowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

• Projekt Kancelarii Senatu i Kancelarii Prezydenta Ar-
chiwa Przełomu : 1989-1991. Celem przedsięwzięcia jest 
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gromadzenie w formie elektronicznej materiałów ar-
chiwalnych z czasu transformacji ustrojowej i udo-
stępnienie ich na platformie cyfrowej. Ze strony PAN 
BG osobami do współpracy jest mgr Anna Trojanow-
ska i mgr Aneta Kwiatkowska. 

 
 

Pracownicy Biblioteki Gdańskiej aktywnie uczestnicząc w 
życiu naukowym miasta i regionu należeli do wielu towa-
rzystw i stowarzyszeń. Były to: Gdańskie Towarzystwo 
Naukowe, Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem 
Osiemnastym, Pracownia Literatury Łacińskiej XV-XVIII 
wieku przy Katedrze Filologii Klasycznej UG, Polskie To-
warzystwo Filologiczne (dr Maria Otto pełni funkcję 
Skarbnika w Zarządzie Gdańskiego Koła), Polskie Towa-
rzystwo Geograficzne, Polskie Towarzystwo Językoznaw-
cze, Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Towarzystwo 
Miłośników Języka Polskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, International Committee for the Edition of Heve-
lius’s Correspondence - międzynarodowy zespół badawczy 
pracujący nad edycją korespondencji J. Heweliusza, strona 
polska jest reprezentowana przez powołany przez PAU 
komitet, którego członkiem jest dr Maria Pelczar. 
Dr Maria Pelczar i dr Zofia Tylewska-Ostrowska były 
członkami Rady Programowej Forum Gedanistycznego. 
Rada została powołana w 2013 r. przez Fundację Gdańską, 
aby stać się ciałem doradczym Urzędu Miasta z zakresie 
prowadzenia aktywności kulturalnej i sprzyjaniu rozwojowi 
nauki (m.in. planowanie i opiniowanie projektów dot. Świa-
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towego Zjazdu Gdańszczan, Święta Miasta). W 2012 roku 
Dr Zofia Tylewska-Ostrowska została powołana przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w skład Rady 
ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Ponadto dr Zofia 
Tylewska-Ostrowska była członkiem Rady Naukowej PAN 
Biblioteki Kórnickiej, a dr Anna Walczak członkiem Rady 
Muzealnej Muzeum M. Kopernika we Fromborku. Dr Ma-
ria Pelczar została członkiem Komitetu Historii Nauki i 
Techniki PAN, a ponadto zasiadała w Kapitule Nagrody 
im. Jana Jędrzejewicza przyznawanej za najlepszą książkę z 
zakresu historii nauki i techniki.  
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Publikacje pracowników 

 
BINKOWSKA Dagmara: Biblioteki w krzywym zwiercia-
dle „Wiadomości Brukowych. [w:] Libri Gedanenses, t. 
XXIX-XXX za lata 2011-2012, Gdańsk 2013, s. 71-90  
 
BINKOWSKA Dagmara: Dziwna przygoda Balzacowskie-
go [!] amanta. Ukryte tożsamości w "Dziewczynie o złotych 
oczach".  [w:]  „Wszystko lubię to, co pani...". Literackie 
portrety amantów i studentów. Red. Katarzyna Eremus, 
Tadeusz Linkner. Gdańsk 2013, s. 31-49 
 
BINKOWSKA Dagmara:  Janina Rappé Des Loges i prace 
nad piśmiennictwem morskim w Bibliotece PAN w Gdań-
sku.  [w:] Bibliotekarz - przewodnik po księgozbiorze, wie-
dzy i informacji. Red. M. Wojciechowska, J. Laskowska. 
Gdańsk 2013, s. 173-182 
 

BINKOWSKA Dagmara: Młodopolska i współczesna 
konfrontacja ze średniowieczem. Postać Izoldy o Białych 
Dłoniach w twórczości Amelii Hertzówny i Andrzeja Sap-
kowskiego [w:] Konfrontacje literackie i językowe. Red. 
Tadeusz Linkner, Ewelina Mendala-Kwoczek, Barbara 
Pestka-Grzybowska. Gdańsk-Poznań 2013, s. 19-27  
 
CZERNIAKOWSKA Ewa:  Bernard Zygmunt Milski jako 
miłośnik Mickiewicza. Gdańsk : 2013, wyd. 2 popr., uzup. 
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CZERNIAKOWSKA Ewa: Nazwa Szopy. [w:] Mówię, 
więc jestem : Rozmowy o współczesnej polszczyźnie. T. 4. 
Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-
Cybulskiej, Gdańsk : 2013, s. 250-252 
 
CZERNIAKOWSKA Ewa:  Słowotwórstwo najstarszych 
nazw miejscowych na terenie Warszawy (do końca XIV 
wieku) [w:] Wokół słów i znaczeń, 5,  Słowotwórstwo w 
różnych odmianach języka. Materiały Piątej Konferencji 
Językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława 
Krei. Pod red. E. Badydy, J. Maćkiewicz i E. Cybulskiej-
Rogowskiej. Gdańsk : 2013, s. 357-377 
 
CZERNIAKOWSKA Małgorzata: Jakie jest pochodzenie 
nazwiska  znanego astronoma Jana Heweliusza? [w:] Mó-
wię, więc jestem : Rozmowy o współczesnej polszczyźnie. 
T. 4. Pod red. M. Milewskiej-Stawiany i E. Rogowskiej-
Cybulskiej, Gdańsk : 2013, s. 253-255 
 
DZIENIS Helena: Akademia Handlowa w Gdańsku – 
Fundacja Jacoba Kabruna. [w:] Libri Gedanenses t. 
XXIX/XXX, Gdańsk : 2013, s. 91-110 
 
GRYZIO Beata: Samuel Schelwig (1643-1715) – promocja 
biblioteki u progu Oświecenia. W: Bibliotekarz – przewodnik 
po księgozbiorze, wiedzy i informacji. Gdańsk : 2013, s. 163-172 
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KRZEMIŃSKI Jan Michał: Sromotna chwała Jana 
Pohlanda Pastora w Malborku. [w:] Libri Gedanenses , t. 
XXIX/XXX,  Gdańsk : 2013, s. 52-57 
 
LARCZYŃSKA Agata: Sztambuchy Gdańszczan XVIII i 
XIX wieku. [w:] Libri Gedanenses, t. XXIX/XXX, Gdańsk : 
2013, s. 58-70 
  
MADEJA-GRZYB Magda [tłum.]: Romuald Frydrycho-
wicz, Podania i legendy pomorskie zebrane w latach 1914-
1922. Pelplin : 2013 
 
OTTO Maria: Motywy antyczne w sygnetach drukarskich 
XVI-XVIII wieku. [w:] Libri Gedanenses, t. XXIX/XXX, 
Gdańsk : 2013, s. 35-51 
 
OTTO Maria: Noc Muzeów w bibliotece – z doświadczeń 
PAN Biblioteki Gdańskiej. W: Sfera kultury : sfera nauki. 
Współczesny obraz biblioteki. Pod red. Mai Wojciechow-
skiej. Gdańsk : 2014, s. 279-288 
 
OTTO Maria: Siedemnastowieczny gdański Hiob. Jan He-
weliusz o pożarze swojego obserwatorium. [w:] Jan Hewe-
liusz i kultura heweliuszowska. Utilitas et delectatio. Pod 
red. Marii Mendel i Józefa Włodarskiego. Gdańsk : UG,  
2013, s. 99-119 
 
OTTO Maria: W pracowni Jana Heweliusza. [w:] Mówią 
Wieki. Nr 3 (Wydanie specjalne) 2013, s. 37-41 
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OTTO Maria [tłum. z jęz. łac. w:] Piotr Kozak: Wychować 
Boga. Estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena 
na tle myśli niemieckiej pierwszej połowy XVIII wieku. Warszawa 
: 2013 
 
PENKALLA Ewa: Czytelnik-humanista we współczesnej 
bibliotece naukowej. Rola i zadania pracowników obsługi 
na bazie doświadczeń ostatniej dekady pracy w PAN Bi-
bliotece Gdańskiej. [w]: Fizyczna przestrzeń biblioteki. Pod 
red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk; Bydgoszcz: Oficyna 
Wydawnicza Edward Mitek, 2013, S. 208-219 
 
POTORSKA Anna [współautor], KRUSZYŃSKA Alek-
sandra: Gdańsk- NUKAT- Rzym. O współpracy bibliote-
karzy PAN Biblioteki Gdańskiej i Biblioteki Stacji Nauko-
wej PAN w Rzymie. [w:] Libri Gedanenses,  t. XXIX-XXX, 
Gdańsk : 2013, s. 111-120 
 
PSZCZÓŁKOWSKA Lidia Z.: Nekropolia żydowska w 
Sopocie. [w:] Riviera Nr 11, Sopot : 2013, s. 1 
 
SARNOWSKA-JACKOWSKA Krystyna: Portrety Jana 
Heweliusza. [w:] Jan Heweliusz i kultura heweliuszowska. 
Utilitas et delectatio. Pod red. Marii Mendel i Józefa Wło-
darskiego. Gdańsk : UG, 2013 s. 63-98 

 
SZYBOWSKA Urszula: Biblioteka cyfrowa jako forma 
promocji bibliotecznej. [w:] Kreatywność i innowacje w 
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bibliotece naukowej. [Dokument elektroniczny]. Tryb do-
stępu: 
http://www.biblioteka.wsp.lodz.pl/images/grafika/kreaty
wnosc/komunikaty.pdf  
 
ŚWIERKOSZ Krystyna: Na fali. Portret biograficzny Sta-
nisławy Fleszarowej-Muskat. Warszawa : Edipresse Polska, 
2013 (Seria: Mistrzyni powieści obyczajowej / Stanisława Flesza-
rowa-Muskat ; t. 38)  

WALCZAK Anna: PAN Biblioteka Gdańska. [w:] Tytuł 
Ujednolicony [dokument elektroniczny] – Nr 9/2013. Tryb 
dostępu: http://www.issuu.com/nukat/docs/tu_9_2013/1 
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Wydawnictwa 

 

 

W 2013 r. ukazał się kolejny tom 
Libri Gedanensis za lata 2011-2012, 
dokumentujący zbiory i działalność 
naukową PAN Biblioteki Gdańskiej. 
Streszczenia w j. niem Stefania Sych-
ta, w j. ang. Urszula Szybowska. 

 

Dzięki patronatowi Urzędu Miasta i 
pomocy finansowej GIWK została 
nagrana płyta z Kantatami Wielka-
nocnymi, będąca 5 wol. z serii Mu-
zyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska. 
Wykonanie kantat miało miejsce 
podczas Festiwalu Goldbergowskie-
go. Patronat medialny objął Program 
II Polskiego Radia. 

 

Katalog dokumentujący pokaz cyme-
liów spośród zbiorów specjalnych w 
czasie wizyty przedstawicieli Kance-
larii oraz dyrektorów jednostek nau-
kowych PAN. 
Opracowany przez pracowników 
Działu Zbiorów Specjalnych.  
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Administracja 

 
Praca Administracji Biblioteki Gdańskiej obejmowała za-
równo działania dyrekcji jak i komórki administracyjno-
technicznej. 
 
W roku 2013 przeprowadzono następujące postępowania 
przetargowe o wartości powyżej równowartości 14 tys. 
Euro: 

→ prenumerata czasopism polskich i zagranicznych. 
 

Przeprowadzono również postępowanie w sprawie udziele-
nia zamówienia o wartości powyżej równowartości 2 tys. 
Euro do kwoty 14 tys. Euro, odnośnie następujących za-
dań: 

 konserwacja urządzeń dźwigowych, 

 konserwacja starodruku: Statut Jana Łaskiego, 

 pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej, 

 nagranie, wybór wersji do montażu, mastering, 
opracowanie, przygotowanie do druku i wydanie 
płyty CD Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska, vol. 
V, 

 konserwacja systemu gaszenia gazem, 

 wykonanie repliki katalogu systematycznego (ska-
nowanie i wydruk), 

 remont (malowanie i cyklinowanie) pomieszczeń ni-
skiego parteru, 
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 malowanie pomieszczeń sekretariatu i gabinetu oraz 
WC, 

 zorganizowanie wycieczki szkoleniowej do Szwecji i 
Danii,     

 ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności  cywil-
nej BG. 

 
W roku 2013 Biblioteka nie otrzymała środków na zadania 
inwestycyjne, w związku z czym nie mogła kontynuować  
rozpoczętego w 2012 roku ocieplania ani realizować żad-
nych inwestycji.  
Niemniej wykonano szereg ważnych i niezbędnych prac 
związanych z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki. 
Komórka ds. techniczno–gospodarczych w roku 2013 do-
konała zakupów 15 komputerów oraz sprzętu (płyta 
grzewcza, płyn do odkwaszania, naczynia) i materiałów na 
potrzeby Laboratorium Odkwaszania Druków oraz Pra-
cowni Introligatorsko–Konserwatorskiej, a także niezbęd-
nych mebli i regałów metalowych.  
Ponadto wykonano mycie szklanej fasady nowego budynku 
i okna ryzalitu wejściowego budynku przy ul. Wałowej. W 
ramach prac remontowych pomalowano szereg pomiesz-
czeń wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem podłóg i pra-
cami elektrycznymi, odnowiono dwa sanitariaty i wykonano 
odprowadzenie pionów kanalizacyjnych na dach (w miejsce 
wadliwie działających końcówek napowietrzających). 
Poprawiono stan oświetlenia w czytelni ogólnej i holu I 
pietra budynku przy Wałowa 24 w związku z częstym prze-
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grzewaniem się włączników oświetlenia, wykonano nowe 
oświetlenie awaryjne w Czytelni Ogólnej. 
Zlecono naprawę pompy cieplnej (niestety stan techniczny i 
wyeksploatowanie podzespołów nie pozwala na uzyskanie 
długofalowych efektów) zainstalowanej w budynku Wało-
wa 24 oraz zakupiono w trybie awaryjnym sprężarki do 
systemu chłodzenia serwerowni. 
Wykonywano wszelkie niezbędne prace naprawcze w celu 
utrzymania budynków w dobrym stanie technicznym i za-
pewnienia bezpieczeństwa, takie jak wymiana zaworów czy 
czujek dymu i audyt stanu pracy węzła CO. Wymieniono 
zagrażające bezpieczeństwu pracowników regały z płyty 
wiórowej w magazynie podręcznym Pracowni Rękopisów 
na regały metalowe. 
Bezpieczeństwu zbiorów specjalnych służyło wykonanie 
dodatkowej kraty w Magazynie Książek XIX w. Wykonano 
system kontroli dostępu do magazynów książek w budynku 
Wałowa 15. 
Realizowane były wymagane przeglądy i szkolenia z zakresu 
bhp i wszelkie konserwacje stałe w obu budynkach. 
W związku z zaobserwowanym nasilaniem się nieprzyjem-
nych wyziewów w magazynie i pracowniach Zbiorów Spe-
cjalnych zlecono specjalistyczne badania na obecność sub-
stancji szkodliwych w Magazynie Zbiorów Specjalnych i 
pomieszczeniach pracowniczych. 
 

W 2013 r. została przeprowadzona inwentaryzacja środków 
trwałych z grupy od 1 do 8.  
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• działalność kancelarii OC 
Kancelaria utrzymywała stały kontakt, polegający na wy-
mianie korespondencji, z Wydziałem Bezpieczeństwa i Za-
rządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
oraz z Polską Akademią Nauk. Kancelaria sporządziła i 
przekazała do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego UM w Gdańsku 4 dokumenty: 

 Sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2012. 
 Kartę informacyjną zakładu pracy. 
 Wykaz pojazdów, maszyn, urządzeń. 
 Kartę informacyjną o informacjach OC. 

 
Ponadto opracowano i uzgodniono z WBiZK kalenda-

rzowy plan działania OC PAN BG na rok 2013 oraz kalen-
darzowy i tematyczny plan szkolenia OC PAN BG na rok 
2013. 
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•  Z a k ł ad ow y  F und us z  Św i a d c ze ń  So c j a ln y ch  

  
 

stan środków pieniężnych na 01.01.2013 15 974,63 

odpis podstawowy w 2013 roku 113 400,00 

odsetki bankowe 11,86 

spłaty pożyczek mieszkaniowych 61 424,00 

podatek od zapomóg 2013 płatny w 2014 0,00 

    Razem     190 810,49 

stan środków pieniężnych na 31.12.2013 8 637,93 

 
 

S t r u k t u r a  w y d a t k ó w  w  2 0 1 3  r o k u  

świadczenia urlopowe pracowników   (93 osoby) 71 200,00  

pożyczki mieszkaniowe (10 osób x 5.000,00 zł 
i 1 osoba x 2.200 zł)  

52 200,00  

zapomogi  (9 osób) 14 504,98 

bony okolicznościowe (37 emerytów x 300,00)  11 100,00 

dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego (37 os.) 31 398,00 

nekrologi i kondolencje (5) 1 409,58 

prowizja za prowadzenie rachunku 0,00 

podatek od zapomóg  za 2012 płatny w 2013 360,00 

Razem    182 172,56 
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Skład osobowy 

 

31 grudnia 2013 r. pracowały w PAN BG 104 osoby, z cze-
go 37 pracowników na niepełnych wymiarach etatu. 
 
 

S T R U K T U R A  Z A T R U D N I E N I A  

lp. imię i nazwisko stanowisko 
wymiar 
etatu 

DYREKTOR 

1.  dr Zofia Tylewska-Ostrowska  kustosz 1 
ZASTĘPCY DYREKTORA 

2.  mgr Wanda Pętlicka  st. kustosz 1 
3.  mgr Alicja Świątek-Jaros  prac. ekonom. 1 

 


