
1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

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

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

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

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

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

V. Dział Konserwatorsko-Introligatorski;
VI. Dział Finansowo - Księgowy;
VII. Dział Administracyjno – Gospodarczy:

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

VIII. Sekretariat;
IX. Archiwum Zakładowe;
X. Kancelaria Obrony Cywilnej.
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     2. RADA NAUKOWA

Rada  Naukowa  powołana  decyzją  Przewodniczącego 
Wydziału I Nauk Społecznych PAN z dnia 24 stycznia 2007 roku, 
działała w następującym składzie:

  
prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
prof. dr hab. Jan Drwal
mgr Michał Jagiełło
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
dr Dobrosława Platt
mgr Ewa Ogonowska
dr Zofia Tylewska-Ostrowska
prof. dr hab. Jan Strelau
mgr Stefania Sychta
mgr Anna Walczak
prof. dr hab. Roman Wapiński

W roku 2007 Rada Naukowa odbyła dwa posiedzenia.
Na  pierwszym,  inaugurującym  nową  kadencję  Rady  Naukowej 
(2007 – 2010), prof. dr hab. Mirosława Drozd-Piasecka, Zastępca 
Przewodniczącego Wydziału I Polskiej Akademii Nauk wręczyła 
nominacje Członkom Rady Naukowej.
Posiedzenie w pierwszej części poświęcone było ukonstytuowaniu 
się Rady - wyborom Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i 
Sekretarza oraz planom działania na najbliższą przyszłość. 
W skład Prezydium Rady Naukowej weszli:
prof. dr hab. inż. Aleksander Kołodziejczyk - Przewodniczący

2



prof. dr hab. Mieczysław Nurek                   - Wiceprzewodniczący
mgr Wanda Pętlicka                                     - Sekretarz

W drugiej części zebrania omówiono działalność Biblioteki w 
roku 2006 i aktualne problemy związane z jej działalnością. 
Na zakończenie rozpatrzono sprawę kierowania  Biblioteką od 
roku 2008 ( dr Maria Pelczar kończy z dniem 31.12.2007 r. 
sprawowanie funkcji Dyrektora Biblioteki). Powołano Komisję 
Konkursową do wyboru dyrektora na lata 2008 – 2011.

Na drugim posiedzeniu  14.12.2007 Pani  Dyrektor  dr  Maria 
Pelczar  omówiła  najważniejsze  dokonania   roku  2007  a 
Wicedyrektor  mgr  Wanda  Pętlicka  przedstawiła  plan  prac 
naukowych i wydawniczych na rok 2008 . 
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3. KOLEGIUM BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ PAN

Kolegium  Biblioteki  Gdańskiej  odbyło,  zgodnie  z  planem, 
dziesięć  posiedzeń,  na  których  omawiano  następujące  bieżące 
problemy: wyniki pracy w roku 2006; problemy poszczególnych 
Działów i Pracowni,  stan zaawansowania prac nad elektroniczną 
formą dotychczasowych katalogów kartkowych i nad dostępnością 
informacji o zbiorach w internecie;  prace Komisji Szkoleniowej 
i Skontrowej;  prace naukowe oraz sprawy wydawnicze i wystawy; 
aktualną  sytuację  kadrową i  finansową jednostki,  w  tym  także: 
przejścia na emerytury, wykorzystanie urlopów wypoczynkowych; 
projekt budżetu Biblioteki Gdańskiej na rok 2008 i jego podział, a 
także  podział  funduszu  socjalnego  i  mieszkaniowego;  sprawy 
administracyjne  i  realizację  Projektu „Adaptacja  i  rewaloryzacja 
budynków  Biblioteki  Gdańskiej  PAN  –  II  etap.”  w  ramach 
ZPORR.
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4. SKŁAD OSOBOWY
    na dzień 31 grudnia 2007 roku

Ogółem w dniu 31 grudnia 2007 roku pracowały w 
Bibliotece Gdańskiej PAN 72 osoby w grupie pracowników 
pełnozatrudnionych i 25 osób w grupie pracowników 
niepełnozatrudnionych. Łącznie 97 osób.

Pracownicy pełnozatrudnieni 

Pracownicy naukowo – badawczy:  adiunkt dr Maria Pelczar

Bibliotekarze dyplomowani
- starsi kustosze dyplomowani:  

dr Maria Babnis
mgr Jan Kordel*
mgr Ewa Ogonowska 

        mgr Z. Lidia Pszczółkowska
mgr Krystyna Świerkosz

- kustosze dyplomowani:
mgr Roman Dzięgielewski
mgr Ewa Penkalla

Pracownicy służby bibliotecznej
- starsi kustosze: mgr Elżbieta Czapiewska 
                                 mgr Ewa Czerniakowska

mgr Małgorzata Czerniakowska
                           mgr Katarzyna Garstka

                                 mgr Jan Krzemiński
                                 mgr Danuta Lewczuk

mgr Maria Ożugowska
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mgr Wanda Pętlicka
                                 mgr Anna Szturgulewska
                                 mgr Joanna Śliwa
                                 mgr Izabela Wajer-Kjellander

mgr Anna Walczak
mgr inż. Anna Wytyk**

*specjalista ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych- dodatkowe ½ etatu
** sprzątanie na 1/3 etatu
- kustosze:       Joanna Szatkowska

- starsi bibliotekarze: Józefa Klimkowska
                                 Urszula Preiss
                                                                                 
- bibliotekarze: mgr Agnieszka Kubiak

mgr Marta Pawlik
                          mgr Paweł Pinkiewicz
                          mgr Wioletta Rogozińska
                          dr Zofia Tylewska-Ostrowska
                          mgr Anna Więcek

      mgr Patrycja Żabińska-Kozłowska

-  młodsi bibliotekarze: 
     mgr Dagmara Binkowska
     mgr Magdalena Madeja-Grzyb
     Izabela Pawłowicz
     mgr Anna Potorska

                        Grażyna Szymańska
                        Teresa Wieczerzak

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

- magazynierzy biblioteczni:    
Małgorzata Dudzińska
Piotr Matyszczak
Michał Morawski

Introligatorzy:        Beata Czyżniewska    
Marek Czyżniewski
Andrzej Littwitz

                                 Lidia Matyszczak*
Jadwiga Węsierska

Pracownicy ekonomiczni:       
Renata Reglińska**
Agnieszka Rykalska*** 
mgr Alicja Świątek

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

Rzemieślnik: Jan Garbacz
Andrzej Neumann

Robotnik: Adam Tramowski

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

*     sprzątanie na 1/5 etatu
**   sam. księgowy PKZP  na 2/5 etatu
*** st. księgowy PKZP na 1/5 etatu
****starszy inspektor ds. BHP na ¼ etatu
Pracownicy niepełnozatrudnieni

Bibliotekarze dyplomowani :

- starszy kustosz dyplomowany:    
mgr Helena Dzienis (3/4 etatu)

Pracownicy służby bibliotecznej
- starsi kustosze:        mgr Grażyna Ewert  (1/2 etatu)
                                 mgr Teresa Gajewska   (3/4 etatu)
                                 mgr Marta Klott – Żychska (3/4 etatu)

          mgr Beata Meller   (3/4 etatu)
          mgr  Krystyna  Sarnowska-Jackowska  (3/4 

etatu)
                                 mgr Stefania Sychta  (1/2 etatu)
                                 mgr Anna Trojanowska  (3/4 etatu)
                                 mgr Danuta Zimmermann (1/2 etatu)

- kustosze:                 mgr Maria Sokołowska  (3/4 etatu)

- bibliotekarze:        mgr Ewa Chmielewska – Tomczak (3/4 etatu)
                                 mgr Regina Liczmańska – Małek  (1/2 etatu)
                              mgr Anna Masztalerz – Gajda  (2/5 etatu)

                   mgr Urszula Szybowska  (7/8 etatu)
mgr Anna Topolska   (3/4 etatu)

- młodszy bibliotekarz: mgr Tomasz Larczyński    (3/4 etatu)
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- starsi magazynierzy: Ryszard Buszewski  (1/2 etatu)
                                  Andrzej Czajka       (1/2 etatu)

- magazynierzy:  Dominika Foremnik  (1/4 etatu)
                                  Iwona Trojanowska  (1/2 etatu)

Informatycy:              mgr  Zbigniew Misiewicz (1/2 etatu)
     Krzysztof Palmowski (1/2 etatu)

                           mgr Maria Skopek-Ziemlańska (1/2 etatu)

Pracownicy adm. – gosp.: Igor Kraiński  (1/2 etatu)
 Teresa Litwin  (1/2 etatu)

Na urlopie wychowawczym przebywają :
1.      mgr Beata Gryzio (2.01.2006 r. – 31.03.2008 r.)
2.      Wiesława Littwitz (2.09.2006 r. – 31.08.2008 r.)
3.      mgr Ewa Łuniewska (4.05.2007 r. – 20.11.2009 r.)
4.      mgr Katarzyna Migawa  ( 21.11.2006 r. – 20.11.2009 r.)

Zmiany  w zatrudnieniu w stosunku do 31 grudnia 2006 roku

W związku z przejściem na emeryturę, a następnie wznowieniem 
zatrudnienia, po przerwie pracę podjęli:
 Janina Wędrocha 
 Renata Reglińska 
 mgr Anna Trojanowska 

Z pracy odeszli:
1. Małgorzata Berenthal (z dniem 30.11.2007)
2. mgr Kamila Grzędzińska  (z dniem 31.10.2007)
3. Jadwiga Kaczkowska (z dniem 13.12.2007)
4. dr Aleksander Klemp (z dniem 18.06.2007) 
5. mgr Monika Kwietniewska (z dniem 01.01.2007)
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6. Marian Mielewski (+18.05.2007)

7. mgr Jolanta Turowska (z dniem 31.10.2007)

 Pracę podjęli na całym etacie:
1. Elżbieta Berenthal (od dnia 01.12.2007)
2. mgr Dagmara Binkowska (od dnia 16.07.2007)
3. mgr Anna Potorska (od dnia 05.03.2007)
4. mgr Anna Więcek (od dnia 15.11.2007)
5. Anna Wieczerzak (od dnia 17.12.2007)
6. mgr Patrycja Żabińska-Kozłowska (od dnia 15.11.2007)

Pracę podjęli na części etatu:
1. Ryszard Buszewski (od dnia 12.11.2007)
2. Andrzej Czajka (od dnia 10.12.2007)
3. Igor Kraiński (od dnia 4.10.2007)
4. mgr Tomasz Larczyński (od dnia 01.11.2007)
5. mgr Anna Masztalerz-Gajda (od dnia 20.08.2007)
6. mgr Małgorzata Topolska (od dnia 15.01.2007)
7. Iwona Trojanowska (od dnia 19.03.2007)

Zmiany w wymiarze zatrudnienia

1.  mgr Ewa Chmielewska – Tomczak (od 1.10.2007 z pełnego 
     etatu na 3/4    etatu)
2. mgr Helena Dzienis (od 1.10.2007 z pełnego etatu na 3/4 

etatu),
1. mgr Anna Masztalerz-Gajda (od 01.12.2007 z 1/5 etatu na 

2/5 etatu),
      4.  mgr Zbigniew Misiewicz (od 1.12.2007 z 1/4 etatu  na 1/2   

10



           etatu),
      5.  Renata Reglińska (od 1.12.2007 z  3/4 etatu na pełen etat),   
      6.  mgr Krystyna Sarnowska-Jackowska (od 1.03.2007 z 3/4 
etatu
           na pełen etat, od 01.10.2007 z całego na  3/4 etatu),
      7. mgr Urszula Szybowska (od 01.10.2007 z 1/2 etatu na
           3/4  etatu, od 01.11.2007 z 3/4 etatu na 7/8 etatu).

  

Obsada Działów i Pracowni na dzień 31 grudnia 2007 r.

Dyrektor: dr Maria Pelczar

Wicedyrektor: mgr Wanda Pętlicka

Główny Księgowy :    mgr Alicja Świątek

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

Pracownicy: Izabella Pawłowicz 
                          Urszula Preiss

mgr Wioletta Rogozińska
                           mgr Małgorzata Topolska
                           (od 10.07.2007 na urlopie macierzyńskim)
                           mgr Anna Więcek
                          mgr Danuta Zimmermann
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Dział Opracowania 

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

Pracownicy:  mgr Elżbieta Czapiewska
mgr Katarzyna Garstka
mgr Maria Ożugowska

                          mgr Anna Potorska
mgr Joanna Śliwa
Joanna Szatkowska
mgr Anna Szturgulewska

Pracownia Dokumentacji Druków XIX i XX wieku 
(nabytki do 1945 r.) 
Kierownik: dr Maria Babnis

Pracownicy: mgr Ewa Czerniakowska
mgr Małgorzata Czerniakowska
Beata Czyżniewska
mgr Roman Dzięgielewski
mgr Danuta Lewczuk
mgr Paweł Pinkiewicz

             Grażyna Szymańska

Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Kierownik: mgr Ewa Penkalla
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Pracownicy:       Ryszard Buszewski
                          Andrzej Czajka

             mgr Ewa Chmielewska-Tomczak
Małgorzata Dudzińska
Beata Formella
Maria Jurczyk
Bogusława Kowalska
Stefania Kozłowska
mgr Patrycja Kozłowska-Żabińska
Dorota Kusz
mgr Tomasz Larczyński
mgr Ewa Łuniewska ( urlop wychowawczy)
Piotr Matyszczak
mgr Beata Meller
Michał Morawski
Grażyna Müller
Danuta Nowak
Grażyna Ogrodowczyk
Anna Raplis
dr Zofia Tylewska-Ostrowska
Teresa Wieczerzak

Dział Zbiorów Specjalnych
Kierownik: mgr Ewa Ogonowska

Pracownia Dokumentów Wtórnych i Informatycznych
mgr Teresa Gajewska 
Józefa Klimkowska

Pracownia Dokumentów Życia Społecznego  
mgr Anna Trojanowska

Pracownia Grafiki 
mgr Krystyna  Sarnowska – Jackowska
mgr Anna Masztalerz - Gajda
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Pracownia Kartografii      
mgr Grażyna Ewert
Dominika Foremnik
mgr inż. Anna Wytyk

Pracownia Numizmatów, Ekslibrisów, Fotografii
mgr Helena Dzienis

Pracownia Rękopisów
Kierownik: mgr Z. Lidia Pszczółkowska

Pracownicy:       mgr Dagmara Binkowska
            mgr Jan Kordel

mgr Agnieszka Kubiak
mgr Marta Pawlik
mgr Krystyna Świerkosz

Pracownia Starych Druków
Kierownik: mgr Ewa Ogonowska 

Pracownicy: mgr Beata Gryzio (urlop wychowawczy)
                          mgr Jan Krzemiński

mgr Magdalena Madeja-Grzyb
mgr Stefania Sychta

                          mgr Urszula Szybowska
Pracownia Teatrologiczna 

mgr Maria Sokołowska

Magazyn Zbiorów Specjalnych
Elżbieta Stasik

Dział Konserwatorsko – Introligatorski
Kierownik: mgr Marta Klott – Żychska

Pracownicy: Marek Czyżniewski
Andrzej Littwitz
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                          Wiesława Littwitz (urlop wychowawczy)
Lidia Matyszczak

                           mgr Katarzyna Migawa (urlop wychowawczy)
Jadwiga Węsierska

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

Dział Finansowo – Księgowy 
Główny Księgowy: mgr Alicja Świątek

Pracownicy: Renata Reglińska
Agnieszka Rykalska

Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik: Barbara Foremnik

       Komórka ds. Pracowniczych
Barbara Foremnik

            mgr Elżbieta Iskra
     
 

 Pracownicy obsługi:
Elżbieta Berenthal
Estera Celmer
Joanna Cieciora
Jan Garbacz
Krystyna Garbacz
Stefania Kiżewska
Igor Kraiński
Teresa Litwin 
Violetta Litwin
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Komórka ds. Techniczno-Gospodarczych:
          Kierownik: Maciej Mielniczuk

          Pracownicy: Andrzej Neumann
                              Adam Tramowski

Sekretariat :            Iwona Trojanowska
                              Artur Gaicki – specjalista ds. zamówień  
                                                      publicznych   
 
Archiwum Zakładowe:
                               mgr Regina Liczmańska - Małek
          
Kancelaria Obrony Cywilnej 

 mgr Jan Kordel

NSZZ „Solidarność:  
Elżbieta Stasik

5. FINANSE

Biblioteka Gdańska PAN była finansowana z budżetu Polskiej 
Akademii Nauk: część 67, dział  921, rozdział 92116. Wysokość 
budżetu  na  rok  2007  wynosiła  -  4.790.022,00  zł.;   wykonanie 
budżetu – 4.790.015,90 zł (99,9%).
Dodatkowo:  ze  środków  pozabudżetowych  otrzymaliśmy 
-  81.596,56  zł.;  wykonanie  –  81.596,56  (100%),  z   rezerwy 
celowej       -  2.331.272,00  zł.;  wykonanie  -  2.267.840,00  zł. 
(97,28%).
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UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP WYDATKÓW W 
STRUKTURZE FINANSÓW BIBLIOTEKI

Szczegółowy  podział  na  poszczególne  paragrafy  został 
przedstawiony w tabeli na następnej stronie.

Wydatki  w  poszczególnych  paragrafach  kształtowały  się 
następująco:

§ 
3020

nagrody i wydatki  osobowe nie zaliczone do 
wynagrodzeń

3.000,00

§ 
4010

wynagrodzenia osobowe 1.925.399,00

§ 
4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne “13” 148.450,40
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23,3%

17,5%
4,2% Wydatki osobowe

Zakup Zbiorów

Wydatki inwestycyjne i
remontowe

Pozostałe



§ 
4110

składki na ubezpieczenia społeczne ZUS 353.000,00

§ 
4120

składki na Fundusz Pracy 47.241,00

§ 
4170

wynagrodzenia bezosobowe 13.940,00

§ 
4210

zakup materiałów i wyposażenia 203.305,10

§ 
4240

zakup pomocy naukowych i książek 201.762,76

§ 
4260

zakup energii 330.875,87

§ 
4270

zakup usług remontowych 99.776,42

§ 
4280

zakup usług zdrowotnych 1.760,00

§ 
4300

zakup usług pozostałych 376.832,33

§ 
4340

zakup usług remontowych – dot. jedn. zab. 286.785,67

§ 
4350

opłaty za usługi internetowe 12.596,56

§ 
4370

opłaty z tytułu zakupu usług telekom.    12.297,54

§ 
4390

zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz      5.322,00

§ 
4410

podróże służbowe krajowe 11.618,40

§ 
4430

różne opłaty i składki         425,76

§ 
4440

odpis na Z. F. Świadczeń Socjalnych 77.776,00

§ 
4490

pozostałe podatki na rzecz budżetu         366,00

§ 
4740

zakup materiałów papierniczych      4.091,86
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§ 
4750

zakup akcesoriów komp. i program. licenc.    31.393,23

§ 
6050

wydatki inwestycyjne 642.000,00

§ 
6060

zakupy inwestycyjne                 0

                                           Razem: 4.790.015,90
Rezerwa 
celowa

(plan 2.331.272,00 – zwrócono 63.432,00)

§ 
4308

promocja – usługi    48.205,00

§ 
6058

wydatki inwestycyjne   2.021.068,0
0

§ 
6068

zakupy inwestycyjne     198.567,0
0

                                                     Razem:                   2.267.840,0
0

Wydatki na gromadzenie zbiorów z budżetu(§ 4240) 

w poszczególnych rodzajach zbiorów: 
       - druki zwarte nowe 83.157,17 zł.
       - czasopisma  krajowe i  zagraniczne 59.132,83 zł.
       - zbiory specjalne 55.823,63  zł.
                        w tym:

CD-romy 290,25 zł.
dok. życia społ. -
ekslibrisy -
eksponaty muzealne 12.500,00 zł
grafika          4.300,00 

zł.
fotografie             264,00 

zł.
inkunabuły        15.750,00 

zł.
kartografia 5.335,58 zł.
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numizmaty 7.833,00 zł.
rękopisy 9.400,80 zł.
stare druki 150,00 zł.
teatralia -

      Ogółem:       198.113,63 
zł.          

Według wpisu do ksiąg inwentarzowych na dzień 31 grudnia 2007 
roku:
Stan konta „014” Zbiory Biblioteczne (księgozbiór)   7.353.294,02 

zł.                
Stan konta „016” Dzieła Sztuki i Eksponaty Muzealne   31.573,13 

zł.                 

Wydatki ze środków na Działalność Wspomagającą Badania 
Przyznano                                                                 168.500,00 zł.
Wydatkowano na:
- archiwizowanie czasopism i druków 97.518,15 zł.
- prace nad katalogiem on-line 20.000,00 zł.
- zakup baz danych dla potrzeb czytelników 17.533,73 zł.
- tworzenie i utrzymanie baz własnych  24.948,12 

zł.
- zadania wydawnicze    8.500,00 

zł.
   Ogółem:               168.500,00 

zł.
Środki otrzymane z Fundacji Biblioteki Gdańskiej

Fundacja Biblioteki  Gdańskiej  sfinansowała w kwocie:  3.523,56 
zł.

- zakup materiałów wystawienniczych
  i  biurowych oraz koszty oprawy plast.
  

2.957,55 zł.

- koszt noclegu członka RN
   

100,00 zł.
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-obsługę spotkań okolicznościowych 466,01 zł.

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

12.000,00 zł.
    2.000,00 
zł

Łączna pomoc Fundacji na rzecz Biblioteki wyniosła:  17.523,56 
zł.

6. STAN ZBIORÓW I ICH WARTOŚĆ 
    NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.                 

1. Druki zwarte XIX – XXI wieku                               558.964 vol. 
                                                               o wartości 1.532.343,21 zł.
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1. Wydawnictwa ciągłe XIX – XXI wieku                     90.484 vol.
                                                             o wartości  1.039.622,85 zł.

liczba tytułów ogółem 7.575 (w tym także 
tytuły przeniesione z 

dr.zw. w wyniku 
melioracji)

liczba tytułów, które wpłynęły 
w2007r.               

    552

3. Zbiory Specjalne                                
          ilość wartość zł

- CD – ROM 
 

     532  *         205.593,9
7

- dokumenty życia  społecz.  
  (w tym 193 kaset)

      27.215 ** 14.032,73

- ekslibrisy wraz z albumami 
  ekslibrisów

     12.687 5.439,87

- eksponaty muzealne            89 31.573,13
- fotografie      28.153 13.582,04
- grafika        7.937 38.484,72
- inkunabuły 664 1.874.301,23
- kartografia      10.266 84.326,57
- mikrofilmy      11.033 ***       1.444.505,3

3
- numizmaty        3.582 28.856,27
- reprodukcje starych druków 116 189,25
- rękopisy        9.028 

****
        326.338,5
4

- stare druki      56.595 661.370,44
- teatralia        5.735 84.307,00

Łącznie:     173.632 4.812.901,09
         *      1.171 płyt

**     3.143 poz.inw.
***   6.071 szpul
**** 5.340 poz.inw.

7. GROMADZENIE I UZUPEŁNIANIE ZBIORÓW
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1. Druki zwarte XIX – XXI wiek

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2007 r. wyniósł 558.964 vol. o 
wartości 1.532.343,21 zł. 

Do Księgi Inwentarzowej w roku 2007 wpisano:
sposób nabycia ilość vol. wartość zł.
kupno 1.894 83.157,17
dary 1.768 37.612.20
wymiana 157           4.219,00
zasób 11            1.270,0

0
Razem 3.830  126.258,37

Wymianę  zagraniczną  prowadzono  z  60  kontrahentami  z  26 
krajów. Wydawnictw zagranicznych otrzymano 65 vol.;  wysłano 
65 vol. 
Kartoteka stałych darczyńców liczyła ponad 300 kont.
W formie darów wysłano 250 vol.( w tym 51 poz. EO), a w 
zamian otrzymano 1257 vol.+ 3 CD.

Ważniejsze nabytki zagraniczne:

Encyklopedia of Education , New York 2003,
World Poets, New York 2000,
American Literature, Detroit 2000,
Lach H.W., Florilegium Imperiale, München 2006
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2. Wydawnictwa ciągłe

Stan Księgi Inwentarzowej na dzień 31.12.2007 r. wynosił 
90.484 vol. o wartości 1.039.622,85 zł.
Do Księgi Inwentarzowej w 2007 roku wpisano:

sposób 
nabycia:

ilość vol. wartość zł.

          - kupno        708 59.132,83
          - dary 341*       11.960.0

0
          -wymian
a

   66** 2.993,00

         - zasób 345      5.307,00
Razem 1.460 79.392,83
(w tym: polskich 1132 vol., obcych 328 vol.)
*    otrzymano 1.045 egz.
**  otrzymano 145 egz.

W ramach wymiany wysłano 29 egz. czasopism  - w formie darów 
17 egz. czasopism.
Prenumerata objęła:
180 tyt. ( 183 egz.) czasopism pol. o wartości  21.287,51 zł.
47 tyt. czasopism zagr. o wartości  28.703,87 zł.
 
Stan bieżących tytułów i egzemplarzy:

      tytułów  egzemplarzy 
tytułów

                    polski
e

423            433

                      obce 129 129
Razem 552 562

Ważniejsze nabytki:
Preussenland  za lata 2005 – 2006
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Newsweek  za lata 1996 – 2007
Gazeta Lwowska  za lata 2005 - 2006
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3. Zbiory Specjalne 
Do ksiąg inwentarzowych w 2007 roku wpisano:

Zbiory
Zakup Dary Zasób Razem

ilość 
wartość

ilość 
wartość

ilość 
wartość

ilość 
wartość

Albumy ekslib. - - -               -

CD-ROM-y              4
290,25

4
120,00

-
-

            8  
410,25

DŻS-y -
-

100 
200,00

            -
-

100 
200,00

Ekslibrisy - - -                -

Eksponaty 
muzealne

25 
12.500,00 

-
-

-
-

25 
12.500,00

Fotografie       1(120)
      264,00 

              - 9(412) 
2.280,00

     10(532
)           
    2.544,0
0      

Grafika              5
   4.300,00

-
-

-
-

              5
    4.300,0
0

Inkunabuły 1
 15.750,00 

-
-

-
-

1
  15.750,0
0

Kartografia         106 
5.335,58

68
   1.195,90 

-
-

174
    6.531,4
8

Kasety magn. - 
-

3
        15,00

           -
-

3
        15,00

Mikrofilmy 255
94.819,72

2
      499,22

           -
-

257
  95.318,9
4

Numizmaty 122 
   7.833,00

-
-

               -
               - 

122
    7.833,0
0

Rękopisy 99 - 91           190
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   9.400,80 - -     9.400,8
0

Stare druki 1
150,00

- 732
262.300,0
0

        733
262.450,0
0

Teatralia -
-

         131
4

  12.375,0
0

-
-

1314
  12.375,0
0

RAZEM 620/738
150.643,3
5

1491
14.405,12

832/1235
264.580,0
0

2976/346
4
429.628,4
7
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Ważniejsze nabytki:

Stare druki:
Gerson J.,Opera T.2.Köln 1483 - inkunabuł (strata wojenna) 
powrócił po 62 latach do zbiorów gdańskich.

Rękopisy:
Autograf listu J. Zawiejskiego do A.. Górskiego.
Korespondencja A..Jurewicza.

Grafika:
25 płyt akwafortowych autorstwa Ryszarda Stryjca.
2 akwaforty  wg. rysunków D.Chodowieckiego.
Miedzioryt L.Vorstermana z XVII w.- portret Hieronima de Brau.

Numizmaty:
Medal z okazji rozejmu w Sztumskiej Wsi 1635 r.
Monety koronne Zygmunta III Wazy,  Jana Kazimierza, Jana III 
Sobieskiego,  Augusta III.

28



8. OPRACOWANIE ZBIORÓW

1. Druki zwarte i wydawnictwa ciągłe XIX-XXI wieku

Druki  zwarte  i  wydawnictwa  ciągłe   XX-XXI   wieku  objęte 
opracowaniem on-line

Opracowanie odbywa się w wersji 46.6 systemu VIRTUA.

W  dniu  31.12.2007  r.  katalogowa  baza on-line  BG  PAN 
zawierała:
- 25.990  rekordów  bibliograficznych,  w  tym  1.370  rekordów 

bibliograficznych czasopism  
- 27.484 rekordów egzemplarza 
- 67.065 rekordów haseł wzorcowych  
- 1.572 rekordów zasobu  

W  roku  2007   do  katalogowej  bazy on-line  BG  PAN 
wprowadzono:
- 5.402 rekordów bibliograficznych
- 6.149 rekordów egzemplarza 
- 13.710 rekordów haseł wzorcowych  
- 88 rekordów zasobu.

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

W roku 2007 wprowadzono do ogólnopolskiej bazy NUKAT:
- 560  rekordów  bibliograficznych  wydawnictw  zwartych 

powiększając tym samym liczbę rekordów autorstwa BG PAN 
do 4.243;

- 3   rekordy   bibliograficzne   wydawnictw   ciągłych, 
powiększając liczbę rekordów autorstwa BG PAN do 230; 

- 678  haseł  wzorcowych   powiększając  liczbę  rekordów 
autorstwa BG PAN  do 6.614.
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Tym samym na dzień 31.12.2007 w bazie NUKAT funkcjonowało 
łącznie 11.087 rekordów bibliograficznych i haseł wzorcowych 
autorstwa BG PAN.

W  związku  z  koniecznością  uwzględniania  wszelkich 
systematycznie  nadsyłanych  informacji  z  Centrum  NUKAT,  w 
roku  2007  bazę  lokalną  poddawano  codziennej  weryfikacji  w 
oparciu o następujące elektroniczne komunikaty:
-      o  rekordach bibliograficznych  usuniętych  z  bazy NUKAT 
(201);
- o rekordach bibliograficznych zatrzymanych  (codziennie);
- o  rekordach haseł  wzorcowych  usuniętych  z  kartoteki  haseł 

formalnych (biblinfo)  (213);
- o  rekordach  haseł  wzorcowych  zatrzymanych  w  kartotece 

haseł formalnych (biblckhf)  (231);
-  o  zatrzymanych  rozwiniętych  hasłach  przedmiotowych     
      (codziennie);
- o  stanie  bazy  KABA  (  zmiana  numerów  kontrolnych, 

rozwinięte hasła przedmiotowe usunięte z bazy NUKAT, itp.) 
(146);

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

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

Od  lipca  2007  zostało  uruchomione  internetowe  narzędzie 
Google Analytics – licznik wejść na stronę katalogu VIRTUA. W 
II półroczu z katalogu korzystało 3.518 osób ( z Polski i ze świata) 
wchodząc 9.095 razy na stronę.

W  roku  2007  kontynuowano  prowadzenie  inwentarza 
topograficznego on-line,  który od roku 2005 ma również postać 
wydruku z bazy rekordów. Powstał pierwszy drukowany tom dla 
sygn.260 001-263 000.
Nadano 5.500 sygnatur nowościom w ramach IT Record.

Opracowano  katalog  druków  zwartych  II  obiegu  za  lata 
1976-1989.

Kontynuując prace nad wersją   on-line  tradycyjnych katalogów 
kartkowych*   dokładnej melioracji poddano 80 skrzynek 
Katalogu Przedmiotowego ( przepisano 17.734 zniszczonych 
kart ;pozostało do zmeliorowania 29 skrzynek).

Druki wydane do roku 1945 objęte opracowaniem tradycyjnym

Skatalogowano 5.854 vol. druków zwartych z działów Je, Jg, 
Fb; oraz czasopisma z działów Ka, K, Kc, Og. Opracowano 93 
nowe tytuły czasopism. 
Do inwentarza wpisano 858 vol. w 910 poz. 
Sporządzono 4.276 karty katalogowe i 95 not proweniencyjnych 
oraz 103 karty drukarzy gdańskich. 
Poddano melioracji dział Nl  przepisując i poprawiając 306 kart.

Czasopisma  opracowane  tradycyjnie  w  systemie  kartkowym  za 
lata 1945-1998
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Sprawdzono w katalogach i magazynach, zweryfikowano i 
uporządkowano wieloletnie zasoby pojedynczych czasopism.
Skatalogowano 307 tytułów czasopism w 1274 vol.

* całość prac rozpoczęto w 2005 roku
2. Zbiory Specjalne 

 W  Dziale  Zbiorów  Specjalnych  opracowano  2.026  pozycji, 
sporządzając  4.003  kart  (1.169   kart  głównych  i  2.834  kart 
dodatkowych). 

Do  Czytelni  wykonano  505  opisów  rękopisów  i  starych 
druków.

Ogółem sprawdzono 2.800 poz. z ofert antykwariatów i ofert 
prywatnych.

Wykonano 164 not katalogowych do katalogów drukowanych 
wystaw i 446 opisów obiektów eksponowanych na wystawach  w 
BGPAN.  Skatalogowano  12  poz.  do  katalogów  podręcznych. 
Wykonano  41  opracowań  do  portalu  internetowego 
www.polska.pl.

Rękopisy:
Opracowano  37 jednostek rękopisów, wykonując  475 kart 

katalogowych , w tym 44 głównych i 426 dodatkowych;  w akcesji 
odnotowano  210  pozycji  (opisy  komputerowe);  wykonano  151 
opisów   obiektów  przed  udostępnieniem  ich  czytelnikom. 
Wykonano  43  noty  katalogowe  do  drukowanych  katalogów 
wystaw i  58 opisów obiektów do wystaw w BG PAN. Wykonano 
6 opracowań do portalu internetowego www.polska.pl

Stare druki: 
Opracowano 12 pozycji starych druków – wykonując  36 kart 

katalogowych w tym 12 kart głównych i 24 dodatkowych.
   Wykonano  354  opisów  jednostkowych  obiektów  przed 
udostępnieniem ich czytelnikom. Wykonano 60 not katalogowych 
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do  katalogów  drukowanych  wystaw  i  215  opisów obiektów do 
wystaw w BG PAN.

Kartografia:
Opracowano  239  map  i  planów  współczesnych  w  opisie 

komputerowym.
Wykonano 38 opisów obiektów do wystaw w BG PAN.
Wykonano 6 opracowań do portalu internetowego www.polska.pl.

 Grafika:
Opracowano: 75 obiektów wykonując 97 kart w tym: 75 karty 

główne, 22 karty dodatkowe. Wykonano 61 not katalogowych do 
katalogów drukowanych wystaw i  35 opisów do wystaw w BG 
PAN.  Wykonano  10  opracowań  do  portalu  internetowego 
www.polska.pl.

Numizmaty:
Opracowano 122 pozycji wykonując łącznie 178  kart , w tym 

122  kart  głównych  i  56  kart  dodatkowych.  Wykonano  8 
opracowań do portalu www.polska.pl.

Ekslibrisy:
Wykonano  5  opracowań  do  portalu  www.polska.pl. 

Sporządzono 20 opisów obiektów do wystaw w BG PAN.

Fotografie:
Opracowano 532 pozycje wykonując 315 kart w tym: 30 karty 

główne, 285 kart dodatkowych.

Dokumenty Życia Społecznego:
Opracowano  155  pozycji  +  3  kasety  wykonując  483  karty 

katalogowe , w tym 158 kart głównych, 325 kart dodatkowych.

Dokumenty Wtórne i Informatyczne:
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Opracowano:  -  336  pozycji  inwentarzowych  (  404 
szpule,124.113 klatki) , mikrofilmów wykonując 1.118 kart w tym 
430 kart głównych i 688 kart dodatkowych;  303 CD ( 426 płyt) 
wykonując 907 kart: 298 kart  głównych, 609 kart dodatkowych .
Sporządzono kartotekę mikrofilmów druków należących
 do „Borussiców” i do zbioru „Osnabrück”.

Teatralia:
Sporządzono 80 opisów obiektów  do wystaw w BG PAN.

Prowadzono prace nad katalogiem afiszy teatralnych XIX wieku.

3. Archiwum Zakładowe*    
Udostępniono: 12 egzemplarzy akt ośmiu czytelnikom.
Opracowano:  rejestr  osób  zatrudnionych  w  Bibliotece 

Gdańskiej w latach 1945-2003.

• Od 15.07.2007 działa jako komórka samodzielna podległa bezpośrednio Dyrektorowi.
•

9. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

W 2007 roku ze zbiorów Biblioteki w charakterze czytelnika 
skorzystało  ogółem  15.754  osób.  Udostępniono  łącznie  
56.230  dzieł  w  78.096  vol.
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1. Czytelnie
Biblioteka  dysponowała  czterema  czytelniami:  Ogólną, 

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

Czytelnie  były  czynne:   Ogólna  -   268  dni,  Zbiorów 
Specjalnych – 224  dni; Czasopism – 259 dni, Zbiorów XIX w.  
i I poł. XX w. –  223 dni, w tym czasie odnotowano odwiedzin 
13.292 z tego:
- w Czytelni Ogólnej 7.005 czytelników, 
- w Czytelni Zbiorów Specjalnych 1.807 czytelników (w tym 48 

osób z zagranicy),
- w  Czytelni  Zbiorów  XIX  w.  i  I  poł.  XX  w.  –  2.415 

czytelników,
- w Czytelni Czasopism – 2.065 czytelników. 

Średnia  dzienna  odwiedzin  w  czytelniach:  Ogólnej  -  26  osób, 
Zbiorów Specjalnych – 8 osób, Czasopism – 8 osób,   XIX w.  
i I poł. XX w. – 11 osób.

W  Czytelniach  Ogólnej,  Czasopism  i  XIX - XX wieku  łącznie 
udostępniono  28.028 dzieł  w  40.087  vol. i 4.725 egz. czasopism 
bieżących.
W tym:

- druki zwarte XIX - XXI w. 19.653 tytułów 23.470 vol.

- wydawnictwa ciągłe
-  wydawnictwa  ciągle 
bieżące

3.932 tytułów 
2.471 tytułów

9.634 vol.
4.725 vol.

- księgozbiór podręczny  4.122 tytułów 5.859 vol.
- mikrofilmy    321 tytułów szpule  
                                  Razem 30.499 tytułów          44.812 

poz.
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W  Czytelni  Zbiorów Specjalnych  łącznie  udostępniono  13.298 
dzieł w 20.722 vol., w tym:

- inkunabuły 82 poz.               83 vol.
- stare druki 3.249 poz.    5.249 vol.
- rękopisy          814 poz. 856 vol.
- biblioteka podręczna    4.632 dzieł  4.805  vol.
- nowa książka           2.230 dzieł     3.781 vol.
- czasopisma           388 tytułów 1.446 vol.
- DŻS                722 poz.    2.001 ob.
- materiały archiwalne 27 poz.        27 poz.
- mikrofilmy  1.154 

mikrofilmów 
2.474 szpule

                            Razem            13.298 poz. 20.722 obiektów

2. Pracownie
Czytelnicy  korzystający  ze  zbiorów:  ekslibrisów,  grafiki, 

kartografii,  numizmatów,  fotografii,  dokumentów  życia 
społecznego,  teatraliów,  a  także  archiwum  i  dokumentów 
wtórnych i informatycznych, byli obsługiwani w pracowniach tych 
zbiorów, które średnio otwarte były przez 120 dni w roku.

W pracowniach udostępniane są również rękopisy i  stare 
druki objęte klauzulą szczególnej ochrony.

Z  tej  formy udostępniania  skorzystało  547   czytelników 
(w  tym  5  z  zagranicy),  korzystając  z  7.901  obiektów  z 
następujących zbiorów:
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Średnia dzienna odwiedzin w  Pracowniach – 5 osób.
Ponad  2.627   obiektów  zbiorów  specjalnych  udostępniono  dla 
potrzeb  reprografii,  wystaw,  pokazów  oraz  badań  naukowych 
prowadzonych przez  pracowników Biblioteki Gdańskiej.

3. Wypożyczalnia miejscowa
Uprawnione  do  korzystania  z  wypożyczalni   (stan  na 

31.12.2007)  były  544  osoby  (przeprowadzono  szczegółową 
weryfikację uprawnionych do korzystania).
Wypożyczalnia  była  czynna  przez  180  dni.  Zanotowano  1.915 
odwiedzin, przyjęto: 1.598 zamówień, wypożyczono 1.571 dzieł w 
1.677  vol.,  prolongowano  22  dzieł;  nie  zrealizowano  27 
zamówień;  przyjęto  zwrotów  1.833  dzieł  w  1.890  vol., 
sprawdzono 18 kart obiegowych.
Przeciętna  dzienna  odwiedzin  –  11  osób,   przeciętna  dzienna 
wypożyczeń – 9 vol., wysłano 15 upomnień.

4.Wypożyczalnia międzybiblioteczna 
Przyjęto  365  zamówień,  nie  zrealizowano  24  zamówień. 

Do  bibliotek  krajowych  i  zagranicznych  wysłano  334  dzieła 
w 357 vol., 5 odbitek ksero i 1 płytę CD.
Z bibliotek krajowych sprowadzono 8 dzieł w 8 vol.
Ilość bibliotek i instytucji  zarejestrowanych -  53. 

- stare druki    311 poz.  32 czyt.
- grafika 1.241 poz. 138 czyt.
- kartografia 1.650  poz.   80 czyt.
- numizmaty      56 poz.   37 czyt.
- fotografie 3.957 poz. 110 czyt.
- dokumenty życia społecznego            75 poz. 18 czyt.
- materiały archiwalne      23 poz. 19 czyt.
- CD       6 poz. 4 czyt.
- teatralia     411 poz. 86 czyt.
- ekslibrisy    123 poz. 3 czyt.
- rękopisy      48 poz. 20 czyt.

Razem:          7.901 poz.     547 czyt.
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5. Informacja
   W Dziale Udostępniania i Informacji Naukowej opracowano 165 
kwerend. Udzielono 465 informacji katalogowych,  skierowano 20 
zapytań  do  innych  bibliotek  w  celu  uzyskania  informacji 
bibliograficznych lub katalogowych dla czytelników.  
   W Dziale Opracowania przygotowano kwerendę wyszukując 46 
tytułów dotyczących sztuki gdańskiej na zamówienie NCK.
   Uzupełniano  na  bieżąco  bibliografię  prac  własnych 
pracowników i opracowań dotyczących Biblioteki.
   W  Dziale  Zbiorów  Specjalnych  opracowano  268  kwerend 
pisemnych,  w tym 78 zagranicznych,  udzielono 360 konsultacji 
merytorycznych oraz ponad 800 informacji  na temat zbiorów. 

10. MAGAZYNOWIANIE ZBIORÓW 

Pracownicy Magazynów Głównych w obu budynkach wydali 
łącznie  25.630  dzieł  w  33.887  vol.  oraz   przyjęli  32.981  vol. 
zwrotów  (ilość  zamówień  niezrealizowanych  –  1.078).  Ponadto 
osygnowali  
i włączyli 5.727 vol. nowych nabytków.  Zmienili 8.117 naklejek 
sygnaturowych.  Umieścili  w teczkach  i  fastykułach   9.558 vol. 
Przygotowali do oprawy 350 tytułów. Włączyli 57 zakładek.

W ramach prac magazynowych:
- odkurzono i ustawiono ok.1.800 vol. na V i VI p. oraz    
      164 mb. czasopism sygn. X w Magazynie Wałowa 15,
- wyłączono do opracowania i włączono z powrotem 
      4.187 vol. sygn.liter.,
- z galeryjki i czyt.XIX w. zwieziono i ustawiono na półkach

650 mb vol. o syg. literowych,
- przyjęto i włączono 450 mb transportu po odkażaniu,
- przesunięto zbiory na blisko 8 tys. półek nowego mag.

w celu ekonomiczniejszego wykorzystania miejsca,
-     ułożono wg  sygnatur i roczników wszystkie czasopisma
      formatu IV na III p. Nowego Magazynu,
-    wklejono kody magnetyczne do 4.898 vol.
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Pracownik Magazynu Zbiorów Specjalnych wydał i przyjął 3.194 
dzieł w 4.330 vol.

11. SKONTRUM

Zespoły kontrolne wykonały następujące prace:

1. Dział Udostępniania i Informacji Naukowej, 
przeprowadził  scontrum  w  obrębie  sygnatur  1-40.000 
(z pominięciem sygn. 20.000-25.203). W jego wyniku stwierdzono 
brak 100 vol. sprawdzono 34.797 poz. inwentarzowych.

2. Dział Zbiorów Specjalnych 
przeprowadził skontrum następujących zbiorów:
- stare druki: syg. Ha, Hb, Hc, Hd, He, Hf,

                      Ja, Je, Jg, Jh, Ji, Jk, Jl, Jm, Jn, Jo,
                     Ka, Kb, Kc, Kd,
                     La, Lb,
                     Ma, Mb, Mc, Md,
                     Na, Nb, Nc, Nd, Ne, Nf, Ng,Nh, Ni, Nk, Nl
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Sprawdzono 11.766 tyt.  w 15.110 vol. Odnaleziono 93 braki 
(pozostało  372)  z  lat  ubiegłych.  Stwierdzono  9  nowych 
braków.

- fotografie: sygn. AL.IV/1 – AL.IV/93
                      AL.III/1 – AL.III/185
                      AL.II/1 – AL.II/215
                      AL.I/1 – AL.I/20
                      F.I/1- F.I/17
                      F.II/1- F.II/1809
                      F.III/1- F.III/44
                      F.IV/1- F.IV/39

Stwierdzono braki 7 fotografii z czego 3 odnotowano już w 2002 
r.

- kartografia: sygn. C.I.35.1 – C.I.50.28
   Scontrum w trakcie przeprowadzania, kontynuacja w 2008 r.  

- rękopisy: kontynuowano skontrum akcesji rękopisów 
i sygn. przedakcesyjnej „Z”.

3. Pracownia Dokumentacji Druków XIX w. i XX w.
Przeprowadzono skontrum w obrębie działów:
 Aa 1 4º - Ab 5952 8º (stwierdzając 51 braków), Ja i Je ,8°, 4°,2° 
(stwierdzając 35 braków), działów Jg, Fb.

4. Wydawnictwa ciągłe:
Od A do Control (w sumie 890 tyt.) stwierdzając 18 braków.

5. Czytelnia Ogólna: 
Skontrum  całości  księgozbioru  podręcznego,  braków  nie 
stwierdzono.
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6. Archiwalia:
Akta osobowe BE 50, wykazy 16/86, 17/97, 32/91, 6/95, 1/2000, 
1/2001, 1/2004 (braków nie stwierdzono).         

12. KONSERWACJA I ARCHIWIZACJA ZBIORÓW

Konserwacja

W Dziale Konserwatorsko-Introligatorskim zostały  wykonane 
następujące prace: 

- oprawiono 1.219 vol., 
- poddano reperacji 760 vol. książek i czasopism XIX i XX 

wieku i 2 stare druki.,
- wykonano 138 teczek, 137 pudeł, 586  passe-partout, 

1.856 fastykułów,
- wykonano 49 plansz wystawienniczych,
- wytłoczono 459 napisów, 
- zdublowano 10 map i plakatów,  
- cięto tekturę na fastykuły  – 109 godzin,
- wykonano 2 albumy do zdjęć, 
- zbindowano 90 vol.
- wykonano 415 kopert,
-     wykonano 325 przekładek

W zakresie konserwacji poddano:
- dezynfekcji  w  komorze  próżniowej:  574  vol.+  5  koszy 

drobnych  obiektów.  Odkażono  199  jednostek  zbiorów 
specjalnych  powierzonych Bibliotece do odkażenia  przez 
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instytucję   z  zewnątrz  w  ramach  ochrony  Narodowego 
Zasobu Bibliotecznego ( Bibl. Seminarium w Oliwie) ,

- reperacji  –  8  jednostek  starych  druków  i  rękopisów 
oprawnych; 

- reperacji  i  konserwacji:  74  obiekty  nieoprawne  (grafika, 
kartografia, dokumenty);

- konserwacji: 4 vol. rękopisów i druków oprawnych.
- czyszczeniu  i  zabezpieczeniu  opraw zabytkowych  –  183 

jednostek,
Ponadto  w  ramach  Pracowni  Dokumentacji  Druków  XIX  i 
pierwszej połowy XX w. wykonano:

- naprawę i oprawę czasopism konspiracyjnych z lat 1939-45,
- naprawę i oprawę czasopism II obiegu z lat 1976-1990,
- teczki do w/w czasopism,
- naprawę 38 druków z XIX wieku.

Dezynfekcji poza siedzibą Biblioteki (Muzeum Piśmiennictwa w 
Grębocinie koło Torunia) poddano kolejne 2.000 mb zbiorów, w 
tym  czasopisma  literowe  „X”  i  część  „księgozbioru 
warszawskiego” (była Biblioteka PAN w Warszawie).

Archiwizacja zbiorów

 Zgodnie  z  przyjętym  programem  ochrony  i  zabezpieczania 
zbiorów  kontynuowano  planową  akcję  archiwizacji 
najcenniejszych obiektów XVI – XVIII wieku,   w tym obszernych 
kolekcji:   biblii,  księgozbioru  J.  B.  Bonifacio,  cennych  afiszy 
teatralnych z XIX wieku.
Digitalizacja  objęła  12  egzemplarzy  Biblii  (ponad  10  tysięcy 
stron), 55 tytułów należących do zbioru Bonifacio i 405 afiszy.
Systematycznie  mikrofilmowane  były  starodruki  i  rękopisy 
zamawiane przez czytelników. 

W sumie w roku 2007 baza mikrofilmów powiększyła się o:
124.113 klatek na  404 szpulach.  Ilość CD wzrosła o 413 płytek, 
wliczając w to płytki pochodzące z zakupu prasy bieżącej.  
Stan na dzień 31.12.2007 wynosił:
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1. mikrofilmy – 1.821.914 klatek na 7.369 szpulach,
2. płyty CD – 2.276 płyt (w tym stanowiące dodatek do gazet, 

rejestrowane poza inwentarzem).

Rok  2007  był  pełnym  rokiem  kontynuacji  bardzo  owocnej 
współpracy  z  Naukową  Akademicką  Siecią  Komputerową 
(NASK),  której  przedmiotem  jest  promocja  i  popularyzacja  w 
internecie  cennych  i  rzadkich  obiektów  bibliotecznych. 
Umieszczane  wraz  z  opisami  i  metryczkami  na  stronie  portalu 
internetowego  www.polska.pl  w  dziale  „skarby  dziedzictwa 
narodowego”  stanowią  niezwykle  ważną  prezentację 
zarchiwizowanych  i  zeskanowanych  obiektów  zabytkowych  ze 
zbiorów BG PAN. Na stronie NASK znalazły się m.in.

- duża  kolekcja  starodrucznych   Biblii,  Ksiąg  Starego  i 
Nowego    Testamentu, w tym pierwsze  wydanie w języku 
polskim, w przekładzie ks.Wujka z 1599 r., Biblia Gdańska 
z XVII w, a także miniaturowa Biblia św. Brygidy,

      -     rękopiśmienne teksty prawa lubeckiego i chełmińskiego,
tekst pokoju toruńskiego,

- ekslibrisy i medale,
- mapy Prus i Żuław Wiślanych,
- grafiki z widokami Gdańska i grafiki gdańskiego botanika

J.Breyne' a.

Na  zlecenie  Biblioteki  Gdańskiej  firma  Mikrofilm-Center 
kontynuowała  regularne  skanowanie  kart  katalogowych  dla 
potrzeb  katalogu  on-line,  które  uprzednio  zostały  przez 
pracowników  Biblioteki  poddane  melioracji  i  uporządkowaniu 
(korekta,  przepisywanie,  uzupełnianie).  W  sumie  zeskanowano 
71.303 karty           katalogu  przedmiotowego.
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13.  DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I 
      POPULARYZATORSKA

W  Bibliotece  Gdańskiej  na  przestrzeni  całego  roku 
przeprowadzono  szereg  lekcji,  szkoleń  bibliotecznych  oraz 
pokazów  z  prelekcjami  prezentujących  zasoby  należące  do 
Zbiorów Specjalnych.
Ponad 200 osób - bibliotekarzy, studentów i młodzieży szkolnej – 
zapoznawało się z katalogami, z zasadami korzystania z nich i z 
historią  Biblioteki  Gdańskiej  oraz  zwiedzało  oba  budynki 
biblioteczne.

Pracownicy  Zbiorów  Specjalnych  przygotowali  i 
przeprowadzili  dla  240 uczestników 12 pokazów połączonych  z 
prelekcjami. 
Tradycyjnie  od  kilku  lat,  na  początku  roku,  zapraszani  są  do 
odwiedzenia Biblioteki Radni Miasta Gdańska, którym w tym roku 
zaprezentowano część kolekcji najstarszych.
Niezależnie  od  tej  posiadającą  już  wieloletnią  tradycje  formy 
udostępniania  zbiorów  w  roku  bieżącym  przygotowano 
scenariusze i współtworzono filmy: o Selenografii Heweliusza, o 
mapach  morskich,  o  teatraliach  (TVP  3)  oraz  przygotowano 
filmową dokumentację wystawy z okazji 300. urodzin Linneusza 
(NASK).  Wszystkim  obrazom  towarzyszył   komentarz 
pracowników Biblioteki.

Kontynuowane  były  z  wielkim  powodzeniem  ogólnie 
dostępne  spotkania  promocyjne  polegającą  na  organizowaniu 
spotkań  z  autorami  i  redaktorami  wybranych  książek.  W  roku 
2007 miała miejsce promocja następujących tytułów:
1. Był sobie Gdańsk Donalda Tuska  (06.02.07)   
2. Rękopisy i druki muzyczne z XVI – XVII w ze zbiorów BG 

PAN  Danuty Szlagowskiej (15.02.07)
3. Ikona – duchowość i filozofia  Beaty Elwich (15.02.07)
4. Księża  wobec  bezpieki Tadeusza  Isakowicz-Zaleskiego 

(25.04.07)
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5. Prawo naturalne a ład polityczny Zbigniewa Stawarskiego 
(23.05.07)

6. Płomień wieczności Krzysztofa Michalskiego (5.06.07)
7. Lubiewo. Wczoraj i dziś Zygmunta Iwickiego (26.09.07)
8. Myślenie wobec zła Aleksandra Bobko (10.12.07)
W wielu  przypadkach  promocje  były  połączone  z  wykładami  i 
dyskusją.  Taką  formułę  spotkań  proponowało   regularnie 
Pomorskie  Towarzystwo  Filozoficzno-Teologiczne,  które  osiem 
razy zapraszało na następujące wykłady i dyskusje:
O ikonie  jako  sposobie  uprawiania  filozofii  – wykład  dr  Beaty 
Elwich,
Czym jest wolność. Edyty Stein koncepcja osoby ludzkiej – wykład 
dr Marka Olejniczaka, 
Pamięć  i  tożsamość  człowieka  działającego  –  wykład  dr 
Wojciecha Zielińskiego,
Demonologia  polityczna –  wykład  prof.  Zbigniewa 
Stawrowskiego,
Nihilizm i Bóg – wykład prof. Krzysztofa Michalskiego,
Filozofia religii Johna Henry’ego Newmana – wykład dr Marka 
Foty,
Co dalej polski inteligencie – dyskusja o polskiej inteligencji,
Myślenie wobec zła – wykład prof. Andrzeja Bobko.
Z kolei Polskie Towarzystwo Filologiczne  przygotowało wykład 
mgr Marii Wujtewicz  Zarys historii Koła Gdańskiego Polskiego 
Towarzystwa Filologicznego.
Spotkania te zgromadziły znaczącą grupę czytelników i słuchaczy 
w liczbie ok.  600 osób.

Inną  formę  kontaktów  z  czytelnikami  stanowiły  wystawy  
z  cyklu  „Scena  znana  i  nieznana”  poświęcone  tematyce 
teatrologicznej i wybitnym postaciom życia teatralnego Gdańska.
W roku 2007 miały miejsce następujące wystawy :
1.  Bogusławy  Czosnowskiej   życie  teatrem  w  dniach  29.01.  - 
23.02.2007
2. Pięć razy Straszny Dwór  w dniach 26.02. - 23.03.2007
3. …bo z wieszczów był...  w dniach 2.04. - 18.05.2007  
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W wypadku dwóch pierwszych wystawom towarzyszyły godzinne 
spotkania z artystami i ich bohaterami, uczestniczyło w nich ok. 
200 osób. 

Obok wymienionych ekspozycji w nowym budynku istniała co 
miesiąc zmieniana prezentacja nowych nabytków Biblioteki.
Także  tam  miała  miejsce  oryginalna  wystawa  fotograficzna 
zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w 
Gdańsku  przy  współpracy  z  Muzeum  w  Niepołomicach 
zatytułowana:  Puchalszczyzna.  Fotografia  natchniona  pasją. 
Cieszyła  się  wielkim  powodzeniem  i  przyciągała  licznych 
zwiedzających (około 300 osób).

W ramach współpracy z Gdańskim Areopagiem przygotowano 
dwie ekspozycje:  w styczniu  Święte wersety na X Ogólnopolski 
Dzień Judaizmu, w listopadzie Czyńcie sobie ziemię poddaną jako 
odpowiedź na  hasło Areopagu na rok 2007, które brzmiało -  Etos 
Polaków. Także  Biblioteka była miejscem, gdzie z okazji X Dnia 
Judaizmu zrodziła  się  Deklaracja  Młodych  zatytułowana:  Nasze 
ideały są z nieba wzięte.

W  budynku   historycznym  tradycyjnie  miały  miejsce  duże 
ekspozycje i małe wystawy okolicznościowe. Były to:
- Święte wersety – styczeń 2007
- Quodlibet – marzec 2007
- Delta Wisły – maj/czerwiec 2007
- Znane szlaki historyczne  – wrzesień 2007
- ...i inkunabuły mają swoje dzieje  – lipiec 2007
- Świat przyrody wg  Linneusza  – październik/listopad 2007
- Marian Mielewski
- Stanisław Dąbrowski
- Edmund Cieślak
- Jan Szymański
- Jadwiga Maria Habela

Poza  siedzibą  Biblioteki  w  maju  i  czerwcu  w  Muzeum 
Narodowym eksponowana była  szczególna wystawa poświecona 
Fundatorowi Biblioteki Gdańskiej - Jan Bernard Bonifacio. W 410 
rocznicę śmierci.
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Ekspozycje obejrzało kilkuset zwiedzających.
Także  wspomniana  wcześniej  w  rozdziale  „Archiwizacja 

zbiorów”  współpraca  z  Naukową  Akademicką  Siecią 
Komputerową  (NASK)  stanowiła   nową,   a  ogromnie  ważną, 
formę  popularyzowania  wiedzy  o  Bibliotece  Gdańskiej  i  jej 
zbiorach.

W ramach działalności edukacyjnej przeprowadzono w Dziale 
Zbiorów Specjalnych dwutygodniowe szkolenie  dla  pracownika 
Biblioteki UG.

14. UDZIAŁ W ŻYCIU NAUKOWYM, SZKOLENIA 
      I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

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

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

Kontynuowana była  współpraca naukowa z:
− Akademią  Muzyczną  w  Gdańsku  w  zakresie  pełnego 

opracowania unikatowych zbiorów muzykaliów XVI-XVIII w. 
znajdujących się w zbiorach BG PAN,

− Muzeum  Historycznym  Miasta  Gdańska  –  Oddział  Dom 
Uphagena  w  zakresie  opracowania  przez  Biblioteką 
dokumentacji  ikonograficznej  dotyczącej  architektury 
Gdańska,

− Muzeum Historycznym  Miasta  Gdańska – Oddział  Zegarów 
Wieżowych  w zakresie  utworzenia  muzeum historii  techniki 
oraz pracy nad programem „Jan Heweliusz”,

− Politechniką  Gdańską  w  zakresie  utworzenia  Pomorskiej 
Biblioteki Cyfrowej.

Uczestnictwo  Biblioteki  Gdańskiej  w  życiu  naukowym 
przejawiało się również w opracowywaniu scenariuszy wystaw,  
opracowywaniu haseł do katalogów tych wystaw, w wykonywaniu 
bardzo  licznych  kwerend  przed  udostępnieniem  obiektów 
własnych  na  wystawy  i  ekspozycje  organizowane  przez  inne 
instytucje   m.in.:  Muzeum  Narodowe  w  Gdańsku,  Muzeum 
Historii  Miasta  Gdańska,  Nadbałtyckie  Centrum  Kultury, 
Centralne  Muzeum Morskie,  Muzeum Archeologiczne,  Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum Miedzi i inne placówki 
naukowe.

Pracowano  nad  wydaniem  kilku  książkowych  publikacji  za 
których  redakcję  naukową i  opracowanie  odpowiadała  dr  Maria 
Babnis.

W  ramach  planu  prac  naukowych  zarówno  kontynuowano 
tematy badawcze z lat poprzednich, jak i  podejmowano  nowe.
Na szczególne  odnotowanie  zasługują  zaawansowane  prace  nad 
kolejnymi tomami katalogu rękopisów Biblioteki Gdańskiej, nad 
Kartoteką  elektroniczną  ikonografii  Gdańska,  nad  Bibliografią 
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literacką  Gdańska,  nad  poszukiwaniami  rozproszonej  Biblioteki 
Waplewskiej.
Biblioteka Gdańska nadal pełniła rolę koordynatora i współtwórcy 
(współpracując   z  MHMG)  zarówno  obszernego 
międzynarodowego  projektu  badawczego  zatytułowanego  „Jan 
Heweliusz na tle epoki”
(pierwsze robocze spotkanie uczestników projektu miało miejsce 
w Bibliotece w październiku 2006 r.)  jak i  projektu „Muzyczne 
dziedzictwo Gdańska w zbiorach BG PAN”.
Pracownicy  Biblioteki  Gdańskiej  uczestniczyli  w  szeregu  sesji  
i  konferencji  oraz  szkoleń  organizowanych  w  Trójmieście  i  w 
Polsce a także  wygłaszali referaty i komunikaty na wielu z nich:
- mgr  Anna  Walczak,  mgr  Wanda  Pętlicka  uczestniczyły  w 

konferencji „Przyszłość bibliotek” w BN,
- mgr  Anna  Walczak,  mgr  Maria  Ożugowska,  mgr  Ewa 

Czerniakowska,  mgr  Małgorzata  Czerniakowska 
uczestniczyły  w  konferencji„Elektroniczny  wizerunek 
biblioteki” w Wyższej Szkole  Ateneum w Gdańsku,

- mgr  Ewa  Czerniakowska,  mgr  Małgorzata  Czerniakowska 
uczestniczyły w konferencji „Warsztaty badaczy Oświecenia” 
w IBL,

- mgr   Ewa  Czerniakowska  i  Małgorzata  Czerniakowska 
uczestniczyły  w  V  Bałtyckim  Festiwalu  Nauki,  na  którym 
mgr Małgorzata Czerniakowska wygłosiła referat w Bibliotece 
Głównej   PG Związki  Leonarda  Eulera  (1707-1783)  z  
Gdańskiem ,

- mgr  Anna  Walczak  uczestniczyła  w  konferencji  „Pracuj 
lokalnie, myśl globalnie” w BN,

- mgr  Katarzyna  Garstka  i  mgr  Anna  Szturgulewska  brały 
udział

-  w szkoleniu „Wydawnictwa ciągłe w katalogu NUKAT” w 
BUW,

- mgr Anna Walczak i mgr Ewa Ogonowska uczestniczyły w 
szkoleniu „Format MARC 21 dla starych druków” w BUW,
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- mgr  Anna  Walczak  i  mgr  Anna  Wytyk  uczestniczyły  w 
szkoleniu  „Format  MARC  21  dla  dokumentu 
kartograficznego” w BUW ,

- mgr  Krystyna  Świerkosz  brała  udział  w  sesji  naukowej 
„Mieczysław  Czychowski  –  poeta  i  malarz”  w  WBP  oraz 
wygłosiła  referat:  Spuścizna  literacka  i  artystyczna 
Mieczysława
Czychowskiego w zbiorach rękopiśmiennych BG   PAN,

- mgr  Krystyna  Świerkosz  uczestniczyła  w  sesji  naukowej 
„Waplewo.  Dziedzictwo  odzyskane”  w  Muzeum  Tradycji 
Szlacheckiej  w  Waplewie  i  wygłosiła  tam  komunikat 
Księgozbiór  waplewski  w  zbiorach  BG  PAN  jako  obiekt  
poszukiwań. Fakty, przypuszczenia i księgoznawcze odkrycia”,

- mgr  Marta  Pawlik  brała  udział  w  Konferencji  naukowej 
historyków kartografi  w Pobierowie k/Szczecina, 

- mgr  Agnieszka  Kubiak  uczestniczyła  w  sesji  naukowej 
„Muzyka w kulturze europejskiej” w Łańcucie oraz wygłosiła 
referat

     Muzykalia z księgozbioru Marka Grubnaua w zbiorach BG 
PAN,
- mgr  Ewa  Ogonowska,  dr  Maria  Pelczar   uczestniczyły  w 

BUW  w  szkoleniu  n.t.  wprowadzenia  starych  druków  do 
międzynarodowej bazy CERL,

- mgr  Krystyna  Jackowska  brała  udział  w  seminarium 
n.t.  udostępniania  zasobów  graficzno-kartograficznych  on-
line Bibliotece Ossolineum we Wrocławiu, 

- mgr Anna Wytyk uczestniczyła w szkoleniu kartograficznym 
w  W-wie,

- mgr Ewa Chmielewska–Tomczak, mgr Wioletta Rogozinska 
brały udział w Międzynarodowym Seminarium „Efektywność 
funkcjonowania  bibliotek  –standardy”,  zorganizowanym 
przez Zarząd Główny SBP i Goethe – Institut,

- dr Zofia Tylewska-Ostrowska uczestniczyła w obchodach 190 
– lat Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 

- dr  Maria  Pelczar,  mgr  Wanda  Pętlicka  –  uczestniczyły  w 
szkoleniu w Wierzbie na temat zmian prawnych w systemie 
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finansowania  nauki  i  pozyskiwania  i  rozliczania  projektów 
finansowanych ze środków strukturalnych, 

- mgr  Wanda  Pętlicka  brała  udział  w  konferencji  „Ochrona 
dóbr kultury”  w Krakowie,

- mgr  Wanda  Pętlicka,  mgr  Alicja  Świątek  uczestniczyły  w 
szkoleniu w Warszawie n.t. budżetu zadaniowego,

- mgr  Alicja  Świątek  brała  udział  w  spotkaniu  głównych 
księgowych PAN w Świnoujściu,

- dr Maria Pelczar uczestniczyła zorganizowanej w Warszawie 
konferencji „Ochrona Zasobu Narodowego”,

- mgr Jan Kordel brał udział w 2 szkoleniach z zakresu OC.

Biblioteka, z okazji 80 urodzin prof. dr hab. Zbigniewa Nowaka, 
wieloletniego  dyrektora  Gdańskiej  Książnicy,  zorganizowała  6 
lipca  uroczyste  spotkanie  naukowe  połączone  z  otwarciem 
prezentacji najcenniejszych inkunabułów BG PAN dedykowanej 
Osobie Profesora.
 
W ramach podnoszenia kwalifikacji naukę kontynuowali:
- filologiczne  studia  doktoranckie  na  UG  –  mgr  Dagmara 

Binkowska,
- historyczne  studia  doktoranckie  na   UG  –  mgr  Tomasz 

Larczyński,
- magisterskie studia uzupełniające na Uniwersytecie Gdańskim 

na  kierunku:  Finanse  i  Bankowość  (specjalność: 
rachunkowość)-   Elżbieta  Iskra  (zakończone  obroną  pracy 
magisterskiej),

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

-   studia w zakresie historii na Uniwersytecie Gdańskim – Michał 

      Morawski,
-     studia  w „Szkole Europejskiej ”  na  PG -Artur Gaicki,
- naukę  w  szkole  średniej  –  Beata  Czyżniewska  (nauka 

zakończona
egzaminem maturalnym),
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- naukę  w  Liceum  Ogólnokształcącym  dla  dorosłych  –  Piotr 
Matyszczak. 

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

Spotkania pomyślane jako dokształcanie wewnątrzbiblioteczne 
zgromadziły 121 osób, wygłoszono 6 prelekcji:

1. Prof. dr hab. Zbigniew Nowak:  Moje nostalgiczne wyprawy 
na Wschód  (6.02.07  - udział 19 osób)

2. Mgr Marta Klott – Żychska: Konserwacja książki. Z 
warsztatu pracy (6.03.07 - udział 29 osób)

3. mgr Krystyna Jackowska: Augusta Randta Obraz Gdańska i 
okolic (24.04.07 - udział 20 osób)

4. mgr Maria Sokołowska: Teatralia w zbiorach BG PAN 
(26.06.07 – udział 21 osób)

 
5.   mgr Lidia Pszczółkowska: Listy Heweliusza w zbiorach 

rękopiśmiennych BG PAN (25.09.07 – udział 18 osób)

6.   mgr Ewa Chmielewska-Tomczak: Współczesna 
scandinavica w zbiorach BG PAN (27.11.07 – udział 14 
osób)
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15. PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW

Babnis M., Konstytucje polskie w zbiorach Biblioteki Gdańskiej 
PAN, [w:] Libri Gedanenses XXIII/XIV.

Babnis  M.,  Lwowskie  wydania  „Pana  Tadeusza”,  [w:]  Terrae 
Leopoliensis  filius, Terrae Gedanensis civis. Księga pamiątkowa 
ofiarowana  Prof.  dr.  hab.  Zbigniewowi  Nowakowi  w 
osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Gdańsk 2007, s. 199-222.

Babnis  M.,  O kronice Gdańska 997-2000 cz.  II.  Z perspektywy 
redaktorskiej, [w:] Libri Gedanenses XXIII/XIV.

Babnis M., O sesji „Zbiory Gdańskiej Książnicy w służbie nauki”. 
Uwag kilka, [w:] Libri Gedanenses XXIII/XXIV.

Babnis M., Omówienie książki ks. Zygmunta Iwickiego „Lubiewo. 
Wczoraj i dziś”, [w:] Libri Gedanenses XXIII/XXIV.

Babnis M., Subiektywna ocena „Nekropolii Oliwskiej” Zygmunta 
Iwickiego. [w:] Libri Gedanenses XXIII/XXIV.

Babnis  M.,  Wszechnauk  skarbnica,  [w:]  Sprawozdanie  z 
działalności  Biblioteki  Gdańskiej  PAN  w  roku  2006,  Gdańsk 
2007, s. 1-18.

Czerniakowska E.,  Kult Adama Mickiewicza na łamach Gazety 
Gdańskiej w latach 1891-1900, [w:] Mickiewicz w Gdańsku. Rok 
2005. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej  w 150 
lecie śmierci poety, Red. J. Bachórz, B. Oleksowicz, Gdańsk 2006 
(druk 2007).

Czerniakowska  E.,  Pobyty  Stefana  Ramułta  na  Kaszubach 
(Przyczynek do biografii), [w:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej 
i dziś, Nr 6, Gdańsk 2006 , s. 9-20.
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Dzięgielewski  R.,  Życzliwa  zachęta  rektora  Jana  Maukischa  do 
uczenia  się  przez  gdańszczan  języka  polskiego,  [w:]  Libri 
Gedanenses XXIII/XXIV.

Jackowska K., 11 not katalogowych [w:] Katalog wystawy „Czar 
srebra i magia złota”, Muzeum  Zamkowe w Malborku, Malbork 
2007.

Jackowska  K.,  6  not  katalogowych,  [w:]  Katalog  wystawy  ” 
Imagines Potestatis. Insygnia i znaki władzy w Królestwie Polskim 
i  Zakonie  Niemieckim”  ,  Muzeum   Zamkowe  w  Malborku, 
Malbork 2007.

Jackowska  K.,  11  not  katalogowych  [w:]  Katalog  wystawy 
‘Usłyszeć  obraz.  Muzyka  w  sztuce  europejskiej  od  XV  do 
początku  XX  wieku”,  Muzeum  Narodowe  w  Gdańsku  2007  , 
kwiecień – lipiec 2007 r.

Jackowska  K.,  39  not  katalogowych  i  wykaz  albumów 
Hellingratha dotyczących Gdańska i okolic, [w:] Katalog wystawy 
”Twórczość Bertholda Frantza Hellingratha...”, Gdańsk 2007.

Klemp A., Recenzja książki ks. Zygmunta Iwickiego „Nekropolia 
Oliwska”, [w:] Libri Gedanenses XXIII/XIV.

Kordel J., Katalog rękopisów Ms.  6124-6321. Gdańsk 2007.

Liczmańska-Małek  R., W stulecie urodzin Alfa Liczmańskiego, 
[w:] Libri Gedanenses XXIII/XIV.

Ogonowska  E.,  Zbiory  specjalne  Biblioteki  Gdańskiej  Polskiej 
Akademii Nauk, [ w:] Gutenberg , nr 1/2007, s.11-21.

Ogonowska  E.,  7  not  katalogowych  [w:]  Katalog  wystawy 
‘Usłyszeć  obraz.  Muzyka  w  sztuce  europejskiej  od  XV  do 
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początku  XX  wieku”,  Muzeum  Narodowe  w  Gdańsku  2007  , 
kwiecień – lipiec 2007 r.

Pawlik M., Papiery Marii Boduszyńskiej-Borowikowej w zbiorach 
Biblioteki Gdańskiej PAN. [w:] Libri Gedanenses XXIII/XXIV.
Pelczar  M.,  Sprawozdanie  z  działalności  Biblioteki  Gdańskiej 
PAN w latach 2005-2006, [w:] Libri Gedanenses XXIII/XXIV.

Pętlicka  W.,  Dom  dla  ...książek,  [w:]  Gutenberg  nr  1/2007,  s. 
27-30.

Pętlicka W., Życiorys prof. dr. hab. Zbigniewa Jana Nowaka, [w:] 
Terrae  Leopoliensis  filius,  Terrae  Gedanensis  civis.  Księga 
pamiątkowa ofiarowana Prof. dr. hab. Zbigniewowi Nowakowi w 
osiemdziesiątą  rocznicę  urodzin,  Pod  redakcją  Marii  Babnis  i 
Marii Pelczar, Gdańsk 2007, s. 17-21.

Pszczółkowska  L.,  Bibliografia  prac  Prof.  dr.  Hab.  Zbigniewa 
Nowaka, [w:] Terrae Leopoliensis filius. Terrae Gedanensis Civis 
Księga  pamiątkowa  ofiarowana  Prof.  dr.  Hab.  Zbigniewowi 
Nowakowi w osiemdziesiątą rocznicę urodzin Pod red. M. Babnis 
i M. Pelczar  Gdańsk 2007 s. 22-70.

Pszczółkowska L.,  Biblioteka przy kościele NP Marii w Gdańsku 
i jej piętnastowieczny regulamin. [w:] Acta Universitatis Nicolai 
Copernici  Bibliologia  V,  Nauki Humanistyczne,   z.  376 Toruń 
2006,  s. 75-87.

Pszczółkowska  L.,   Heweliusz,  Gralath,  Albertrandi  Listy 
Heweliusza w rękopisach Biblioteki Gdańskiej PAN,  [w:] Terrae 
Leopoliensis  filius.  Terrae Gedanensis Civis  Księga pamiątkowa 
ofiarowana  Prof.  dr.  Hab.  Zbigniewowi  Nowakowi  w 
osiemdziesiątą rocznicę urodzin Pod red. M. Babnis i M. Pelczar , 
Gdańsk 2007, s. 159-198.
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Pszczółkowska  L., Martyna  Mroczyńska  (1923-1999), 
Stowarzyszenie  Bibliotekarzy  Polskich  na  Ziemi  Gdańskiej 
1945-2007,  Gdynia 2007,  s. 95-96 .

Pszczółkowska  L.,  Nekrolog  w  rubryce  „Pożegnania”,   „Irena 
Szadek (1936-2007)”, [w:] Poradnik Bibliotekarza,  nr 6/2007,  s. 
36-37.

Pszczółkowska  L.,  8  not  katalogowych.  [w:]  Katalog  wystawy 
„Klejnot  w  koronie  Rzeczypospolitej.  Sztuka  zdobnicza  Prus 
Królewskich”.  Wystawa  w  540  rocznicę  podpisania  pokoju 
toruńskiego,  Grudzień  2006-luty  2007.  Muzeum  Narodowe  w 
Gdańsku. Katalog t. II pod red. Czesławy Betlejewskiej, Gdańsk 
2006.
 
Pszczółkowska  L.,  7  not  katalogowych.  [w:]  Katalog  wystawy 
„Usłyszeć  obraz.  Muzyka  w  sztuce  europejskiej  od  XV  do 
początku  XX  wieku”,  .  Muzeum  Narodowe  w  Gdańsku  2007, 
kwiecień – lipiec 2007 roku.. 

Sokołowska M., Czasopisma teatralne XIX i XX w.  w zbiorach 
Biblioteki Gdańskiej PAN. [w:] Libri Gedanenses XXIII/XIV.

Sychta  S.,  Streszczenia  w j.  niemieckim.  [w:]  Libri  Gedanenses 
XXIII/XIV.

Sychta  S.,  „Świąteczna  pieczeń”,  tłumaczenie  z  j.  niemieckiego 
tekstu  opowieści  gdańskiej  Edwarda  Garbe.  [w:]  30  dni  ,  nr 
6/2007,            s. 23-25.

Sychta S., 7 not katalogowych. [w:] Katalog wystawy” Imagines 
Potestatis.  Insygnia  i  znaki  władzy  w  Królestwie  Polskim  i 
Zakonie Niemieckim” , Muzeum  Zamkowe w Malborku, Malbork 
2007.
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Szybowska U., Publikacje Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie z 
lat  1901-1938  w  zbiorach  Biblioteki  Gdańskiej  PAN.  Tryb 
dostępu:  http://eprints.rclis.org//archive/00012419/.

Szybowska  U.,  Streszczenia  w  j.  angielskim.  [w:]  Libri 
Gedanenses XXIII/XIV.

Świerkosz  K.,  Spuścizna  literacka  i  artystyczna  Mieczysława 
Czychowskiego w zbiorach rękopisów Biblioteki Gdańskiej PAN. 
[w:] Libri Gedanenses XXIII/XIV.

Świerkosz K.,  Świat  przyrody według Karola  Linneusza  w 300 
rocznicę urodzin uczonego. Katalog wystawy, Konsulat Generalny 
Szwecji i Biblioteka Gdańska PAN, Gdańsk 2007.

Madeja  –Grzyb  M.,  K.  Bruska.,  M.  i  K.  Trepczykowie, 
tłumaczenie z j. niem. „Gdańska książka kucharska”, red. i oprac. 
A. Grzyb, Pelplin 2007.

16. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Biblioteka Gdańska utrzymywała stałe kontakty z bibliotekami 
i  instytucjami  z  około 30 krajów, głównie w zakresie  wymiany 
wydawnictw i przyjmowania czytelników zagranicznych.
Również  dla  czytelników  zagranicznych  wykonywano  szereg 
specjalistycznych kwerend – 78 dotyczyło zbiorów specjalnych.
W  roku  2007  Biblioteka  Gdańska  uczestniczyła  w 
międzynarodowych  organizacjach:  w  Konsorcjum  Europejskich 
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Bibliotek  Naukowych  (CERL),  w  organizacji  bibliotecznej 
LIBER,  w  organizacji  BIBLIOTHECA  BALTICA, 
podtrzymywała kontakty z Europejskim Centrum Solidarności w 
Gdańsku,  kontynuowała  zabiegi  o  pozyskanie  środków 
finansowych  na  międzynarodowy  projekt  poświęcony 
Heweliuszowi.

Do publikacji Liber Architecture Group wysłano odpowiedź 
(w języku niemieckim) na ankietę n.t. nowego gmachu Biblioteki. 
Materiał ma być wykorzystany na międzynarodowej konferencji w 
Debreczynie.
Przygotowano  referat  na międzynarodową konferencję  „150 lat 
historycznego mostu przez Wisłę w Tczewie” .

17. WYDAWNICTWA

     Biblioteka Gdańska wydała drukiem kolejny tom periodyku 
Libri  Gedanenses  t.XXIII/XXIV,  kolejny  tom  Katalogu 
Rękopisów  Ms.  6124-6321 autorstwa   J.Kordela  (  spuścizna 
J.Afanasjewa)  oraz  folder  zatytułowany  Biblioteka  Gdańska  w 
2007 roku, zawierający materiały promocyjne wydane w związku 
z  Projektem  zrealizowanym  przez  Bibliotekę   w  ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 
Ponadto z tej samej okazji wydano informator w formie składanki 
zawierający podstawowe dane o Bibliotece Gdańskiej.
Ze  środków Konsulatu  Generalnego  Szwecji  w Gdańsku  został 
wydany  ilustrowany  katalog  wystawy  Świat  przyrody  według 
Karola  Linneusza,  który  opracował  i  zredagował  zespół  pod 
kierunkiem autorki scenariusza wystawy mgr Krystyny Świerkosz.
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Ponadto wydana została księga pamiątkowa z okazji:  80 – lecia 
urodzin  prof.  dr  hab.  Zbigniewa  Nowaka  zatytułowana:  Terrae 
Leopoliensis  Filius  Terrae  Gedanensis  Civis,  Gdańsk 
2007(sfinansowana przez Fundację Biblioteki Gdańskiej).
Jeszcze jednym tytułem 2007 roku, w wydaniu którego Biblioteka 
miała  swój  udział,  było  Lubiewo  wczoraj  i  dziś ks.  Zygmunta 
Iwickiego, sfinansowane w całości przez Autora.

18. ADMINISTRACJA

Rok 2007 –  drugi  rok  funkcjonowania  Biblioteki  w dwóch 
budynkach, w zakresie administracji poświęcony był staraniom o 
uzyskanie  funduszy  na  to,  by  z  jednej  strony  dokończyć 
wyposażania  oddanego  w  listopadzie  2005  roku  do  użytku 
czytelników  nowego  gmachu,  z  drugiej  strony  kontynuowano 
rozpoczęte  w roku 2006 prace remontowo – rewaloryzacyjne  w 
budynku historycznym.
Przeznaczenie  w budżecie  dość znacznej  kwoty  w paragrafach 
4270 i  4340 (odpowiednio  kwoty  197.000 zł.  i  642.000 zł.)  na 
inwestycje, a także otrzymanie w październiku z rezerwy celowej 
na  realizacje  Programu  w  ramach  środków  otrzymanych  z  UE 
kwoty 2.331.272 zł., pozwoliło na:
- wykonanie projektu i zrealizowanie instalacji gaszenia gazem w 
magazynie głównym w nowym budynku (1.548.900 zł.),
-  zakup  urządzenia  do  laboratorium  odkwaszania  papieru 
(491.596,56 zł.),
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-  zakup  dwóch  serwerów  oraz  czternaście  zestawów 
komputerowych z dodatkowym wyposażeniem (207.000 zł.),
- wyposażenia czwartego piętra magazynu w nowym budynku w 
regały  jezdne  (414.739  zł.  –  w  tym  200.201  zł.  z  Fundacji  na 
Rzecz Nauki Polskiej),
-  rozpoczęcie  prac  przy  elewacji  szczytu  i  skrzydła  od  strony 
ul.  Wałowej  historycznego  budynku  wraz  z  odtworzeniem 
istniejących  tam  herbów  patrycjatu  gdańskiego.  Prace  te 
przywracające dawny,  pierwotny wygląd sprawiły,  że Biblioteka 
usytuowana  przy  trasie  turystyczne  Stare  Miasto  –  Plac 
Solidarności stała się elementem przyciągającym uwagę turystów 
odwiedzajacych Gdańsk.

Wszelkie  prace  i  zakupy  poprzedzone  były  organizacją 
postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującym prawem. W 
roku  2007  przeprowadzono  ogółem  13  postępowań  (przetargi 
nieograniczone).

Z innych działań może mniej widocznych, ale wymagających 
także wielu zabiegów m.in. ze względu na to, iż były realizowane 
podczas normalnie funkcjonującej Biblioteki należy wymienić:
− ciąg  dalszy  remontu  hollu  wystawowego  (cyklinowanie 

podłogi)  wraz z wymianą drzwi frontowych i bocznych,
− demontaż i montaż urządzeń alarmowych i rejestracji obrazu 

związane z remontem tak wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, 
a także ze zmianą przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń

− podłączenie sygnalizacji pożaru bezpośrednio do Państwowej 
Straży Pożarnej,

− wymiana  zamków  w  celu  wprowadzenia  klucza 
uniwersalnego,

− zakup dalszych elementów wystawienniczych pozwalające na 
zwiększenie  powierzchni  wystawowej  jak  i  ułatwiające 
prezentacje obiektów.
Problemem,  który  w  roku  2007  objawił  się  dość  ostro  jest 

błędne  funkcjonowanie  systemu  klimatyzacji  i  wentylacji  w 
nowym budynku. Prace w tym zakresie (w ramach gwarancji) nie 
zostały niestety zakończone do dnia 31 grudnia 2007 roku i będą 
kontynuowane w roku 2008.
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Prace doraźne,  bieżące  umożliwiające  normalne  funkcjonowanie 
Biblioteki
Zakupiono:
− wykładzinę  (ułożono  ją  we  własnym  zakresie)  i  meble  do 

dwóch pokoi budynku historycznego (pok. 209 i 210),
− szafki  ubraniowe  BHP  dla  pracowników  Działu 

Konserwatorsko-Introligatorskiego  oraz  dla  pracowników 
Magazynu XIX w.,

− szafę ze schowkami do pomieszczenia socjalnego w budynku 
przy ul. Wałowej 24,

− wózki biblioteczne (4 szt.) do magazynu zbiorów specjalnych i 
magazynu w nowym gmachu,

− pralkę  i  lodówkę  do  Działu  Konserwatorsko-
Introligatorskiego,

− lodówkę  do  pomieszczenia  socjalnego  w  budynku  przy 
ul. Wałowej 15,

− 5 foteli biurowych (obrotowych),
− mikrowieżę do pokoju pracy  indywidualnej,
− urządzenia klimatyzacyjne do pomieszczeń administracyjnych,
− skrzynie ewakuacyjne,
− fastykuły z tektury bezkwasowej do przechowywanie zbiorów,
− odczynniki do prac konserwatorskich,
− materiały biurowe, introligatorskie i środki czystości,
− podręczne  urządzenie  do  odkwaszania  papieru do  Działu 

Konserwatorsko-Introligatorskiego.

Wykonano:
− wymianę  instalacji  elektrycznej  wraz  z  osprzętem  w 

pomieszczeniach 209, 210, 002, 003 oraz szatni historycznego 
budynku;  a  także  zamontowano  dodatkowe  oświetlenie  w 
maszynowi i przy drzwiach podnośnika dla niepełnosprawnych 
w historycznym budynku zgodnie z zaleceniem UDT,

− instalacje  oświetlenie  części  ekspozycyjnej  holu  I  piętra  w 
budynku przy ul. Wałowej 24,
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− bieżący  remont  (malowanie)  pomieszczeń  toalety  na 
pierwszym piętrze historycznego budynku,

− stworzono w pom. 003 magazyn materiałów introligatorskich 
oraz przeniesiono do pom. 002 warsztat.

Na  bieżąco  usuwano  drobne  awarie  hydrauliczne,  elektryczne  i 
inne.

Ponadto prowadzono:
− całą dokumentację przetargową,
− całą dokumentację ppoż.,
− comiesięczny  wykaz  prywatnych  rozmów  telefonicznych  w 

celu ustalenia należności za prywatne rozmowy pracowników 
Biblioteki,

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

− księgi  inwentarzowe  środków  trwałych,  wyposażenia  i 
pozabilansowych, 

− ewidencje  czasu  pracy  pracowników  ujmując  na  kartach 
rozliczeniowych obecności i absencję pracowników. 

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

− przeprowadzono szkolenia okresowe wszystkich pracowników 
z zakresu BHP i udzielania pierwszej pomocy przemedycznej.

Dokonano:
− spisu z natury całości wyposażenia obu budynków ,
− w  ramach  gwarancji,  kolejnego  przeglądu  całości  budynku 

(oddany do użytku w listopadzie 2005 roku), który zakończony 
został  podpisaniem  protokołów  stwierdzonych  usterek  i 
braków,
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19. SPRAWY SOCJALNE 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
-  stan  środków  pieniężnych  na  dzień 
01.01.2007 
 

4.606,99 zł.

- odpis podstawowy w 2007 roku 77.776,00 zł.
- odsetki bankowe      248,77 zł.
- spłaty pożyczek mieszkaniowych 34.626,85 zł.

Razem  117.258,61 zł.

Wydatki w 2007 roku:
- świadczenia urlopowe pracowników(61 osób) 42.080,00 zł. 
- pożyczki mieszkaniowe (8 osób a’ 4.000 zł.) 32.000,00 zł.
- zapomogi  (16 osób) 15.564,00 zł.
- bony okolicznościowe ( 37 emerytów) 11.900,00 zł.

Razem 101.544,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2007 roku -   15.714,61 zł.
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20. KANCELARIA OBRONY CYWLNEJ

Utrzymywane  były  stałe  kontakty  z  WZKiOL UM w Gdańsku, 
dokonano kontroli dokumentacji i działań OC w Bibliotece. 
Do  Kancelarii  wpłynęły  4  dokumenty  z  Zespołu  do  Spraw 
Obronnych  PAN  i  z  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  i 
Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Kancelaria sporządziła i przekazała do WZKiOL UM w Gdańsku 
5 dokumentów.
Odpowiedzialny za obronę cywilną (mgr Jan Kordel) uczestniczył 
w 2 szkoleniach prowadzonych przez Zespół do Spraw Obronnych 
PAN w Warszawie.
Do Kancelarii PAN przekazano: Plan operacyjny funkcjonowania  
BGPAN,  Plan  ochrony  zabytków  ruchomych;  Plan  ochrony  
zabytków nieruchomych.
Opracowano:  Kalendarzowy plan szkolenia,  Kalendarzowy plan  
działania i Tematyczny plan szkolenia OC.
Przeszkolono  w  zakresie  podstawowym  5  nowoprzyjętych 
pracowników.
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21. UWAGI KOŃCOWE

Rok  2007,   był  rokiem  konsekwentnej  realizacji  zadań 
statutowych  Biblioteki,  co  zdecydowanie  ułatwiał   rytmiczny 
dopływ  środków  budżetowych  pozwalający  na  planowe 
wydatkowanie  kwot na poszczególne zadania.
Był  to także rok rozliczeń i kończenia zamierzeń, których dotąd 
nie  udało  się  sfinansować.  Stało  się  to  możliwe  za  sprawą 
przyznania  (niestety  dopiero  pod  koniec  roku  2007) 
dofinansowania ze środków strukturalnych w ramach ZPORR. Z 
pomocą finansową przyszła Bibliotece (nie pierwszy z resztą raz) 
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.

W  Bibliotece  przeprowadzono  audyt  zewnętrzny  i 
wewnętrzny, który podsumował wykonanie inwestycji budowlanej 
a także wstępną kontrolę wydatkowania sum zaangażowanych w 
realizację  Projektu:  Rewaloryzacja  i  adaptacja  budynków 
Biblioteki  Gdańskiej  PAN-II  etap”   współfinansowanego  ze 
środków unijnych. 

Oba  budynki  biblioteczne  zostały  objęte  spisem 
inwentaryzacyjnym z natury.

Poszerzenie  przestrzeni  bibliotecznej  zaowocowało 
zwiększeniem liczby punktów informacji naukowej korzystających 
baz danych EBSCO, ISNN, Encyclopaedia Britannica Online, Lex 
Polonica. Ponadto Pracownia Kartografii udziela odpowiedzi także 
na  pytania  z  zakresu  informacji  turystycznej,  a  tworzona  przez 
zespół specjalistów „Kartoteka elektroniczna ikonografii Gdańska” 
dostarcza  informacji  o  zabytkach  i  materiałach  na  ich  temat 
dostępnych w zbiorach Biblioteki.  Z kolei  zespół pracujący nad 
„Literacką  Bibliografią  Gdańska”  służy  informacją  na  temat 
najstarszych tekstów dotyczących Miasta. 

W  Zbiorach  Specjalnych,  w  ramach  przygotowań  do 
powstania   Pracowni  Muzykologicznej,  można  było  uzyskać 
informuje  o  gdańskich  zbiorach  muzycznych  w  Bibliotece 
Gdańskiej.
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Wdrożono  wiele  nowych  ofert  programowych,  które 
sukcesywnie rozwijają działalność Biblioteki w zakresie rozwoju 
turystyki i kultury  takich jak:
− promocja  książek  o  różnorodnej,  także  turystycznej 

problematyce,
− wykłady popularnonaukowe i dyskusje,
− wystawy  i  ekspozycje  ze  zbiorów  BGPAN  uwzględniające 

m.in. aspekt turystyczny,
− filmy dokumentalne prezentujące zbiory BGPAN,
− prezentacje  multimedialne  poświęcone  Bibliotece  i  jej 

skarbom, 
− prezentacja  najcenniejszych  obiektów  zbiorów  specjalnych 

Biblioteki  na  portalu  www.Polska.pl w dziale  „Dziedzictwo 
Narodowe”,

− wystawy  organizowane  przez  inne  instytucje  w 
pomieszczeniach Biblioteki,

− spotkania teatrologiczne z cyklu „Scena znana i nieznana”,
− lekcje  biblioteczne  dla  młodzieży  szkolnej,  studentów  i 

bibliotekarzy,
− edukacja biblioteczna dla najmłodszych,
− szkolenia specjalistyczne,
− szkolenia wewnątrzbiblioteczne,
− promocje wydawców i ich wydawnictw,
− promocje nowych nabytków BGPAN,
− zwiedzanie Biblioteki.

W roku 2007  wymienione w sprawozdaniu różnorodne formy 
działań kulturalnych i popularnonaukowych sprawiły, iż do liczby 
czytelników korzystających ze zbiorów można było dodać liczbę 
ponad tysiąca  uczestników kilkudziesięciu imprez kulturalnych.
Na odnotowanie zasługuje zjawisko pojawienia się nowej kategorii 
czytelników  –  czytelników  odwiedzających  Bibliotekę  poprzez 
łącza internetowe.   

Dla  poznania  opinii  użytkowników  Biblioteki  na  temat  jej 
funkcjonowania  przeprowadzono  wśród  czytelników  ankietę,  z 
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której wnioski pozwolą  lepiej i skuteczniej planować działania na 
przyszłość.

Archiwizacja  poprzez  mikrofilmowanie  i  skanowanie 
najcenniejszych,  unikatowych  obiektów  zbiorów  Biblioteki 
Gdańskiej,  zaliczonych  do  Narodowego  Zasobu  Bibliotecznego, 
która  pozwala  chronić  bezcenne  oryginały,  a  jednocześnie 
upowszechniać i promować gdańskie zbiory – w roku 2007 była 
kontynuowana  zgodnie  z  planem  i  przyniosła  efekt  w  postaci 
kolejnych  tysięcy  plików  zawierających  zapis  cyfrowy 
poszczególnych  tytułów.  Zbiór  ten  jest  zaczątkiem  biblioteki 
cyfrowej,  który  prawdopodobnie  zostanie  włączony  (na  mocy 
podpisanego  porozumienia  pomiędzy  Dyrektorem  Biblioteki 
Gdańskiej  PAN  a  Rektorem  Politechniki  Gdańskiej)  do 
Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

Miłym akcentem w niełatwym dla Biblioteki roku 2007 była 
wizyta  Prezesa  Polskiej  Akademii  Nauk,  prof.  dr  hab.  Michała 
Kleibera,  który znalazł  czas na zapoznanie się z Biblioteką i jej 
bezcennymi zbiorami.

Reasumując był  to w konsekwencji  rok spełnionych planów 
choć za cenę wielkiego wysiłku i trudnych zabiegów.

dr Maria Pelczar
Dyrektor
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