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1. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna, ustalona i zatwierdzona przez Zastępcę
Sekretarza Naukowego PAN 13 listopada 1985 roku
ze zmianami wprowadzonymi kolejnymi decyzjami Dyrektora,
przedstawiała się następująco:
 I. Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów;
II. Dział Opracowania Druków Nowych;
III.

IV.

Dział Druków XIX i pierwszej połowy XX wieku
(nabytki do roku 1945);
Dział Udostępniania i Informacji Naukowej;

V. Dział Zbiorów Specjalnych:
     Pracownia Dokumentów Wtórnych i Informatycznych;
     Pracownia Dokumentów Życia Społecznego;
     Pracownia Grafiki;
     Pracownia Kartografii;
     Pracownia Muzykologiczna;
     Pracownia Numizmatów, Ekslibrisów i Fotografii;
     Pracownia Rękopisów;
     Pracownia Starych Druków;
     Pracownia Teatrologiczna;

VI. Dział Konserwatorsko-Introligatorski:
    Pracownia Konserwatorska;
    Pracownia Introligatorska;
    Laboratorium Odkwaszania Druków;

VII. Dział Finansowo – Księgowy;
VIII. Dział Administracyjno – Gospodarczy:

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

IX. Sekretariat;
X. Archiwum Zakładowe;
XI. Redakcja Wydawnictw;
XII.    Kancelaria Obrony Cywilnej.
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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
mgr Ewa Ogonowska
dr Maria Pelczar
mgr Wanda Pętlicka
dr Dobrosława Platt
prof. dr hab. Jan Strelau
mgr Stefania Sychta
dr Zofia Tylewska-Ostrowska
mgr Anna Walczak
prof. dr hab. Roman Wapiński

W roku 2008 Rada Naukowa odbyła dwa posiedzenia.
      Na pierwszym posiedzeniu w dniu 11.04.2008  Członkom Rady
Naukowej zostało przedstawione przez Dyrektora Biblioteki
sprawozdanie z działalności Biblioteki w roku 2007, oraz aktualna
sytuacja Biblioteki, zwłaszcza w zakresie uposażeń pracowników.
Rada Naukowa jednogłośnie przyjęła sprawozdanie do aprobującej
wiadomości .
 Następnie poruszono inne ważne dla Biblioteki problemy, w tym
niepokojący brak funduszy na wydanie przygotowanych do druku
pozycji, a także zaniżone uposażenia pracowników.

Na drugim posiedzeniu 10.12.2008, po uczczeniu minutą ciszy
pamięci prof. dr hab. Romana Wapińskiego, Dyrektor dr Maria
Pelczar omówiła najważniejsze dokonania roku 2008, podkreślając
życzliwość Władz Polskiej Akademii Nauk, której starania o
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powiększenie kwot przeznaczonych na uposażenia pracowników
Biblioteki Gdańskiej uwieńczone zostały sukcesem. W efekcie
fundusz płac w ciągu mijającego roku został powiększony o ponad
860.000 zł.
Wicedyrektor mgr Wanda Pętlicka przedstawiła plan prac naukowych
i wydawniczych na rok 2009.
Ponadto powołano Komisję Konkursową do wyboru dyrektora na
lata 2010-2013.
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3. Kolegium Biblioteki Gdańskiej

 Kolegium Biblioteki Gdańskiej odbyło dziesięć posiedzeń, na
których zgodnie z przyjętym od lat porządkiem omawiano  bieżące
problemy: wyniki pracy w roku 2007; 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 2009 i jego podział, a
także podział funduszu socjalnego i mieszkaniowego; sprawy
administracyjne i bieżące, a także stan zaawansowania starań o
fundusze na realizację Projektu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.
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4. Skład osobowy na dzień 31 grudnia 2008 roku.

   Ogółem w dniu 31 grudnia 2008 roku w Bibliotece Gdańskiej PAN
zatrudnionych było 101 osób:

- 74 osoby w grupie pracowników pełnozatrudnionych,
- 27 osób w grupie pracowników niepełnozatrudnionych.

Pracownicy pełnozatrudnieni :  74 osoby

Pracownik naukowo – badawczy:  adiunkt dr Maria Pelczar

Bibliotekarze dyplomowani
- starsi kustosze dyplomowani:
     mgr Jan Kordel*

    mgr Ewa Ogonowska
                     mgr Krystyna Świerkosz

- kustosze dyplomowani:
mgr Roman Dzięgielewski

     mgr Ewa Penkalla

Pracownicy służby bibliotecznej
- starsi kustosze:       dr Aleksander Baliński
                            mgr Elżbieta Czapiewska
                                 mgr Ewa Czerniakowska
     mgr Małgorzata Czerniakowska
                            mgr Katarzyna Garstka
                                 mgr Jan Krzemiński
                                 mgr Danuta Lewczuk
     mgr Maria Ożugowska
     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 1/5 etatu od 01.05.2008 r.
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- kustosz:         mgr Anna Łaszewska

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

- bibliotekarze:  mgr Regina Liczmańska-Małek
mgr Magdalena Madeja-Grzyb

                            mgr Paweł Pinkiewicz
                            mgr Anna Potorska
                                 mgr Anna Więcek

-  młodsi bibliotekarze:
       mgr Dagmara Binkowska

          mgr Aneta Bury
          Beata Formella
          mgr Tomasz Larczyński
                                 mgr Ewa Łuniewska
                                 Michał Morawski
                                 Izabela Pawłowicz
                          Grażyna Szymańska
                          Teresa Wieczerzak

- starsi magazynierzy biblioteczni:
                                 Kazimierz Ciechanowicz
     Andrzej Czajka
                                 Małgorzata Dudzińska

Krystyna Garbacz
Maria Jurczyk *
Bogusława Kowalska
Stefania Kozłowska
Dorota Kusz
Grażyna Müller
Danuta Nowak

* sprzątanie na 1/3 etatu
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Grażyna Ogrodowczyk
Anna Raplis
Elżbieta Wasielewska
Barbara Woźniczka-Smentek

Introligatorzy:         Beata Czyżniewska
Marek Czyżniewski
Andrzej Littwitz

                                 Lidia Matyszczak*
     Jadwiga Węsierska

Pracownicy ekonomiczni:
                                 mgr Alicja Świątek

Renata Reglińska**
     Agnieszka Rykalska***

Pracownicy adm. – gosp.:
Barbara Foremnik

     mgr Elżbieta Iskra
     Iwona Juras

Maciej Mielniczuk****

Rzemieślnicy:   Jan Garbacz
                                 Piotr Matyszczak

Andrzej Neumann
Adam Tramowski

Sprzątaczki:              Elżbieta Berenthal
Joanna Cieciora

     Stefania Kiżewska
                                 Elżbieta Legomina
     Violetta Litwin

* sprzątanie na 1/5 etatu
** samodzielny księgowy PKZP na 2/5 etatu
*** starszy księgowy PKZP na 1/5 etatu
**** starszy inspektor ds. BHP na ¼ etatu
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Pracownicy niepełnozatrudnieni: 27 osób

Bibliotekarze dyplomowani :

- starsi kustosze dyplomowani:
dr Maria Babnis (7/10 etatu)
mgr Helena Dzienis (3/4 etatu)

Pracownicy służby bibliotecznej:
- starsi kustosze:        mgr Grażyna Ewert  (1/2 etatu)
                                 mgr Teresa Gajewska   (3/4 etatu)
                                 mgr Beata Gryzio (1/2 etatu )
                                 mgr Marta Klott – Żychska (3/4 etatu)
              mgr Beata Meller (3/4 etatu)
              mgr Krystyna Sarnowska-Jackowska (3/4 etatu)
                                 mgr Maria Sokołowska ( 3/4 etatu)
                                 mgr Stefania Sychta  (3/4 etatu)
                                 mgr Anna Trojanowska  (3/4 etatu)
                                 mgr Danuta Zimmermann (1/2 etatu)

- kustosz:                  Joanna Szatkowska  (7/8 etatu)

- starsi bibliotekarze: mgr Ewa Chmielewska – Tomczak (3/4 etatu)
                                 mgr Urszula Szybowska  (7/8 etatu)

- bibliotekarz:            mgr Honorata Bartoszewska-Butryn (2/5 etatu)

- młodsi bibliotekarze: Joanna Piskorska-Bejma (3/4 etatu)
                                    mgr Małgorzata Topolska  (1/2 etatu)

- starsi magazynierzy:   Ryszard Buszewski (1/2 etatu)
                                  Dominika Foremnik  (1/4 etatu)

Konserwator papieru i skóry: mgr Alicja Krawczyk-Filip (3/4 etatu)

Administrator baz danych:  mgr Zbigniew Misiewicz (1/2 etatu)
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Informatyk:               Dariusz Palmowski (1/2 etatu)

Programiści:               Krzysztof Palmowski (1/2 etatu)
 mgr Maria Skopek-Ziemlańska (3/4 etatu)

Pracownicy adm. – gosp.:
                                  Iwona Trojanowska   (3/4 etatu)
                                  Teresa Litwin  (1/2 etatu)

Na urlopie wychowawczym przebywają :
Wiesława Littwitz (2.09.2006 r. – 11.03.2010 r.)
mgr Katarzyna Migawa  ( 21.11.2006 r. – 20.11.2009 r.)
dr Zofia Tylewska - Ostrowska ( 18.12.2008 r. – 31.08.2009 r.)

Zmiany  w zatrudnieniu w stosunku do 31 grudnia 2007 roku.

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

na pełnym etacie:
         mgr Krystyna Świerkosz
         Barbara Foremnik

na części etatu:
         dr Maria Babnis ( 7/10 etatu)
         mgr Marta Klott-Żychska ( 3/4 etatu)

Pracę podjęli na całym etacie od dnia:
        mgr Izabela Bobkowska – 01.03.2008 r.
        dr Aleksander Baliński – 01.03.2008 r.
        mgr Aneta Bury – 01.03.2008 r.
        Kazimierz Ciechanowicz – 17.11.2008 r.
        Iwona Juras – 01.07.2008 r.
        Elżbieta Legomina- 15.09.2008 r.
        mgr Anna Łaszewska – 01.05.2008 r.
        Katarzyna Suchocka – 10.06.2008 r.
        Barbara Woźniczka-Smentek – 01.03.2008 r.
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Pracę podjęli na części etatu od dnia:
        mgr Honorata Bartoszewska-Butryn – 01.03.2008 r. (2/5 etatu)
        mgr Alicja Krawczyk-Filip- 01.03.2008 r. (3/4 etatu)
        Joanna Piskorska-Bejma – 01.05.2008 r. (3/4 etatu)
        Dariusz Palmowski – 01.06.2008 r. (1/2 etatu)
        Maria Jurczyk – 13.10.2008 r. (1/3 etatu)

Powróciły z urlopu wychowawczego:
        mgr Beata Gryzio – 01.04.2008 r.
        mgr Małgorzata Topolska – 31.08.2008 r.

Z pracy odeszli z dniem :
         mgr Izabela Bobkowska – 31.08.2008 r.
         Estera Celmer– 31.08.2008 r.
         Artur Gaicki – 31.03.2008 r.
         Katarzyna Suchocka – 10.08.2008 r.
         mgr Anna Masztalerz-Gajda – 29.02.2008 r.
         mgr Zenobia Pszczółkowska – 30.11.2008 r.
         mgr Wioleta Rogozińska – 29.02.2008 r.
         mgr Patrycja Żabińska-Kozłowska – 28.03.2008 r.

Zmiany w wymiarze zatrudnienia
     Andrzej Czajka (z ½ na cały etat od 01.01.2008 r.)
     mgr Tomasz Larczyński (z ¾ na cały etat od 01.02.2008 r.)
     mgr Regina Liczmańska-Małek (z ½ na cały etat od 01.04.2008 r.)
      Joanna Piskorska-Bejma  (z ½ na ¾ etatu od 01.06.2008 r.)
     mgr Maria Skopek-Ziemlańska (z ½ na ¾ etatu od 01.01.2008 r.)
     mgr Stefania Sychta ( z ½ etatu na ¾ od 01.01.2008 r.)
     Joanna Szatkowska ( z pełnego etatu na 7/8 od 01.06.2008 r.)
     mgr Małgorzata Topolska ( z ¾ etatu na ½ od 01.10.2008 r.)
     Iwona Trojanowska ( z ½ etatu na ¾ od 01.01.2008 r.)
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Obsada Działów i Pracowni na dzień 31 grudnia 2008 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:        mgr Aneta Bury

Izabella Pawłowicz
                           Urszula Preiss
                           mgr Małgorzata Topolska
                           mgr Anna Więcek
                           mgr Danuta Zimmermann

Dział Opracowania Druków Nowych
Kierownik:  mgr Anna Walczak
Pracownicy:        mgr Ewa Chmielewska-Tomczak

mgr Elżbieta Czapiewska
                           Beata Formella

mgr Katarzyna Garstka
mgr Zbigniew Misiewicz
mgr Maria Ożugowska

                           mgr Anna Potorska
mgr Maria Skopek-Ziemlańska
Joanna Szatkowska
mgr Anna Szturgulewska

                           mgr Joanna Śliwa
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Dział  Druków XIX i pierwszej połowy XX wieku
(nabytki do 1945 r.)

Kierownik:   mgr Roman Dzięgielewski
Pracownicy:       dr Aleksander Baliński
                          mgr Dagmara Binkowska
                      mgr Ewa Czerniakowska
    mgr Małgorzata Czerniakowska

Beata Czyżniewska
    Małgorzata Dudzińska
                          Bogusława Kowalska
                          Stefania Kozłowska
                          Dorota Kusz
    mgr Danuta Lewczuk
    mgr Paweł Pinkiewicz
               Grażyna Szymańska

Dział Udostępniania i Informacji Naukowej
Kierownik:  mgr Ewa Penkalla
Pracownicy:        Ryszard Buszewski
                           Maria Jurczyk
                           mgr Tomasz Larczyński
                           mgr Anna Łaszewska
                           mgr Ewa Łuniewska

mgr Beata Meller
Michał Morawski
Grażyna Müller
Danuta Nowak
Grażyna Ogrodowczyk
Joanna Piskorska-Bejma
Anna Raplis
Teresa Wieczerzak
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Dział Zbiorów Specjalnych
Kierownik:  mgr Ewa Ogonowska
Pracownia Dokumentów Wtórnych i Informatycznych
    mgr Teresa Gajewska
    Józefa Klimkowska
Pracownia Dokumentów Życia Społecznego
    mgr Anna Trojanowska
Pracownia Grafiki

mgr Honorata Bartoszewska - Butryn
mgr Krystyna  Sarnowska – Jackowska

Pracownia Kartografii
mgr Grażyna Ewert
Dominika Foremnik
mgr inż. Anna Wytyk

Pracownia Muzykologiczna
                           mgr Agnieszka Kubiak
Pracownia Numizmatów, Ekslibrisów, Fotografii
    mgr Helena Dzienis
                          mgr Marta Pawlik
Pracownia Rękopisów
Kierownik:  vacat
Pracownicy:        Iwona Juras
               mgr Jan Kordel
    mgr Krystyna Świerkosz
Pracownia Starych Druków
Kierownik:   mgr Ewa Ogonowska
Pracownicy: mgr Beata Gryzio
                          mgr Jan Krzemiński

mgr Magdalena Madeja-Grzyb
         mgr Stefania Sychta
                          mgr Urszula Szybowska
Pracownia Teatrologiczna
    mgr Maria Sokołowska
  Magazyn Zbiorów Specjalnych
    Elżbieta Wasielewska
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Dział Konserwatorsko – Introligatorski
Kierownik:   mgr Marta Klott – Żychska
Pracownia Konserwacji
Kierownik:         mgr Marta Klott-Żychska
Pracownicy:       mgr Alicja Krawczyk-Filip
Pracownia Introligatorska
Pracownicy:   Marek Czyżniewski
                          Andrzej Littwitz
    Jadwiga Węsierska
                          Barbara Woźniczka-Smentek
Laboratorium Odkwaszania Papieru:
Pracownicy:        Lidia Matyszczak
                           Piotr Matyszczak

Dział Finansowo – Księgowy
Główny Księgowy: mgr Alicja Świątek
Pracownicy:   Renata Reglińska
    Agnieszka Rykalska

Dział Administracyjno – Gospodarczy
Kierownik:   Barbara Foremnik
Komórka ds.Pracowniczych:
    Barbara Foremnik
               mgr Elżbieta Iskra
                          Krzysztof Palmowski
Pracownicy obsługi

                    Kazimierz Ciechanowicz
                    Andrzej Czajka

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

Sekretariat :         Dariusz Palmowski
                           Iwona Trojanowska

Redakcja wydawnictw
 dr Maria Babnis

Archiwum Zakładowe
                            mgr Regina Liczmańska – Małek

Kancelaria Obrony Cywilnej
           mgr Jan Kordel

NSZZ „Solidarność
                            Elżbieta Wasielewska



17

5. Finanse

 Biblioteka Gdańska PAN była finansowana z budżetu Polskiej
Akademii Nauk: część 67, dział 921, rozdział 92116. Wysokość
budżetu na rok 2008 wynosiła – 5.902.836,00 zł.; wykonanie budżetu
– 5.902.676,94 zł (99,99%).

Płace i pochodne

Pozostałe wydatki, w tym zakup nowych wydawnictw i
zbiorów specjalnych

Wydatki inwestycyjne
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Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtowały się następująco:

§ 302 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń

3.685,60

§ 401 wynagrodzenia osobowe 2.798.227,00
§ 404 dodatkowe wynagrodzenie roczne “13” 143.458,80
§ 411 składki na ubezpieczenia społeczne ZUS 415.773,43
§ 412 składki na Fundusz Pracy 68.358,72
§ 417 wynagrodzenia bezosobowe 9.900,00
§ 421 zakup materiałów i wyposażenia 157.310,24
§ 424 zakup pomocy naukowych i książek 260.000,00
§ 426 zakup energii 417.667,49
§ 427 zakup usług remontowych 192.567,69
§ 428 zakup usług zdrowotnych 3.000,00
§ 430 zakup usług pozostałych 373.639,49
§ 434 zakup usług remontowych – dot. jedn. zab. 83.873,57
§ 435 opłaty za usługi internetowe 16.000,00
§ 437 opłaty z tytułu zakupu usług telekom.    9.1943,95
§ 439 zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz      5.000,00
§ 441 podróże służbowe krajowe 14.767,06
§ 443 różne opłaty i składki         -
§ 444 odpis na Z. F. Świadczeń Socjalnych 93.000,00
§ 449 pozostałe podatki na rzecz budżetu         804,00
§ 454 składki do org. międzynarodowych 849,88
§ 474 zakup materiałów papierniczych do  drukarek  i

kserokopiarek
     791,78

§ 475 zakup akcesoriów komp. i program. licenc.    34.959,05
§ 605 wydatki inwestycyjne 700.000,00
§ 606 zakupy inwestycyjne       99.849,19

                                                            ogółem: 5.902.676,94
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Wydatki na gromadzenie zbiorów   wg ksiąg inwentarzowych
poszczególnych rodzajów zbiorów:

 druki zwarte nowe 113.046,06 zł.
 czasopisma  krajowe i  zagraniczne 53.640,15 zł.
 zbiory specjalne  128.532,00 zł.
                        w tym:

CD  36.667,79 zł.
DŻS    2.352,20 zł.
ekslibrisy         -
eksponaty muzealne         -
grafika  26.450,00 zł.
fotografie  16.210.94 zł.
inkunabuły         -
kartografia    5.103,20 zł.
mikrofilmy  23.286,87 zł.
numizmaty  10.629,00 zł.
rękopisy    6.000,00 zł.
stare druki          -
teatralia    1.832,00 zł.

                                                      ogółem:       295.218,21 zł.
Według wpisu do ksiąg inwentarzowych na dzień
31 grudnia 2008 roku:
Stan konta „014” Zbiory Biblioteczne (księgozbiór)    7.962.861,33 zł
Stan konta „016” Dzieła Sztuki i Eksponaty Muzealne    32.223,13 zł.

Wydatki ze środków na Działalność Wspomagającą Badania (DWB)
Przyznano 182.450,00 zł.
Wydatkowano na:
- archiwizowanie czasopism i druków 107.500,00 zł.
- prace nad katalogiem on-line 30.000,00 zł.
- zakup baz danych( dla potrzeb czytelników) 19.971,18 zł.
- tworzenie i utrzymanie baz własnych  24.972,36 zł.

ogółem:               182.443,54 zł.
                                                       zwrot                          6,46 zł.
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6. Stan zbiorów i wartość na dzień 31 grudnia 2008 roku

1. Druki zwarte XIX – XXI wieku 563.974 vol.
                                                               o wartości 1.700.881,15 zł.
2. Wydawnictwa ciągłe XIX – XXI wieku 91.904 vol.
                                                                o wartości 1.115.920,00 zł.

liczba tytułów ogółem                            7.791 (w tym także tytuły
przeniesione z dr. zw. w wyniku
melioracji)

liczba tytułów, które wpłynęły w2008r.    627

3. Zbiory Specjalne
          ilość     wartość zł

CD      658  *        252.814,93
DŻS       27.375 ** 16.502,93
ekslibrisy wraz z albumami      12.688 5.449,87
eksponaty muzealne            91 32.223,13
fotografie      30.236 51.842,98
grafika        7.970 68.399,72
kartografia      10.544 90.409,77
mikrofilmy      11.984 ***      1.479.462,25
numizmaty        3.714 39.617,27
reprodukcje starych druków 116 189,25
rękopisy        8.996 ****        333.093,54
stare druki
w tym: inkunabuły

     57.665
664

2.721.671,67
1.874.301,23

teatralia        5.880 86.606,00
                              ogółem:      177.917 5.178.283,31

* 1956 płyt
** 3.303 poz. inw.
*** 7.504 szpul, 1.884.437 klatek
**** 5.409 poz. inw.

W 2008 r. nabyto do rękopisów 37 poz. inw., które wpisano do księgi akcesyjnej.
Jednocześnie do inwentarza wpisano 69 nowych poz., które wykreślono z księgi akcesyjnej. W
ten sposób nastąpiło zmniejszenie ilości rękopisów o 32 poz., w stosunku do roku poprzedniego.



21

7. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów

 Druki zwarte XIX – XXI wiek.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2008 r. wyniósł  563.974 vol. o
wartości 1.700.881,15 zł.

Do Księgi Inwentarzowej Nowej Książki w roku 2008 wpisano:
sposób nabycia ilość vol. wartość zł.

kupno 2.862 113.046,06
dary 2.263 51.994,55
wymiana 105 3.500,40
zasób - -

               ogółem: 5.230 168.541,01
( w tym: polskich 5.072 vol., obcych 158 vol.)

   Wymianę zagraniczną prowadzono z 51 kontrahentami z 26
krajów, w ramach tej  współpracy otrzymano   88 vol.;   wysłano  88
vol.
   Kartoteka akcesyjna darów  liczyła ponad 300 kont.
Z tego   współpraca aktywna prowadzona jest z 192 kontrahentami.
W formie darów wysłano 195 vol.( w tym 26 poz.EO), a w zamian
otrzymano 3.489 vol.( w tym: 11  CD, 92 egz. czasopism).

Ważniejsze nabytki zagraniczne:
Tabelaux Genealogiques et historiques…,Hannovre 1830,
Allgemeines Kunstlerlexikon Bd.4 i 8 (München-Leipzig 1992,1994),
Kunstlerlexikon der Antike Bd. 1 i 2 (München-Leipzig 2001),
Seidler M.,The Power of Images ,the Images of Power,Münich-Berlin
2007,
Telesko W.,Kulturraum Osterreich,Wien 2008,
Marvin M., The Language of the Muses, Los Angeles 2008
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 Wydawnictwa ciągłe

Stan  na dzień 31.12.2008 r. wynosił 91.904 vol. o wartości
1.115.920,00 zł.
Do Księgi Inwentarzowej Wydawnictw Ciągłych w 2008 roku
wpisano:

sposób nabycia: ilość vol. wartość zł.
          kupno        760      53.640,15
         dary 525*       17.189,00
         wymiana  106** 4.995,00
         zasób 29      473,00
         ogółem:     1.420 76.297,15

(w tym: polskich 1092 vol., obcych 328 vol.)
*   1.727 egz.
**    309 egz.

W ramach wymiany wysłano 74 egz. czasopism, wpłynęło 137 egz.
Prenumerata objęła:
235 tyt. ( 237 egz.) czasopism pol. o wartości  27.661,81 zł.
62 tyt. czasopism zagr. o wartości  33.492,01 zł.

Stan bieżących tytułów i egzemplarzy*

      tytułów  egzemplarzy
                    polskie 476 486
                      obce 151 151
                 ogółem: 627 637

* pochodzących ze wszystkich źródeł ( prenumerata, dary zagraniczne i krajowe)

Ważniejsze nabytki zagraniczne:
Proceedings of the National Academy of Science of the USA ( 1997-
2007)
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 Zbiory Specjalne
Do Ksiąg Inwentarzowych w 2008 roku wpisano:

Zakup Dary Zasób Razem
Zbiory ilość

wartość
ilość

wartość
ilość

wartość
ilość

wartość
CD            351

36.667,79
812

8.112,94
103

2.440,23
 126

47.220,96
DŻS 101

2.352,20
59

118,00
            -

-
160

2.470,20
Ekslibrisy łącznie
z albumami

- 1
10,00

- 1
10,00

Eksponaty
muzealne

-
-

2
650,00

-
-

2
650,00

Fotografie
łącznie z
albumami

            174

  16.210,94
65

4.175,00
56

17.875,00
                      28
       38.260,94

Grafika 28
  26.450,00

5
3.465,00

-
-

33
       29.915,00

Inkunabuły 0 -
-

-
-

0

Kartografia 204
5.103,20

74
      980,00

-
-

278
         6.083,20

Mikrofilmy              847

23.286,87
8668

  11.637,15
19

32,90
95110

       34.956,92
Numizmaty 126

  10.629,00
6

132,00
               -
               -

132
       10.761,00

Rękopisy 13
   6.000,00

12
755,00

1211 37
         6.755,00

Stare druki
bez inkubałów

0 1
3.000,00

405
183.000,00

406
     186.000,00

Teatralia 94
1.832,00

51
      467,00

-
-

145
         2.299,00

ogółem: 702
128.532,00

1164
33.502,09

433
203.348,13

         2299
365.382,22

1.  648 płyt 4.  1122 sztuki 7.  70 szpul 10.  135 szpul czyli 62 523 klatek
2.  112 płyt 5.  188 sztuki 8.  62 szpule
3.  25 płyt 6.  733 sztuki 9.   1 szpula

11.  wartość ujęto w protokole
     powojennym wyceny księgozbioru
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Ważniejsze nabytki:

DŻS-y:
Programy z koncertów Filharmonii Bałtyckiej z lat 1950-1960 – 83 szt.

Ekslibrisy:
Ekslibris  BG  PAN  wykonany  w  2008  r.  przez  estońskiego  artystę
Jüri Orlova.

Fotografie:
Archiwum fotograficzne pomorskiego fotografika Janusza
Uklejewskiego. Zdjęcia z lat 1950-1990.
Przedwojenne pocztówki z Pomorza.

Grafika:
39 rycin z albumu Album Wileńskie wyd. przez J. K. Wilczyńskiego.

Numizmaty:
Monety Stanisława Augusta Poniatowskiego, Księstwa
Warszawskiego i Królestwa Polskiego z lat 1816-1840.
Medale Powstania Warszawskiego.
Medal srebrzony z okazji beatyfikacji S. Marty Wieckiej,
Lwów 24 V 2008.

Rękopisy:
Odzyskana strata wojenna – Ms 1922.
Korespondencja pisarza gdańskiego Aleksandra Jurewicza     ok.1500
listów, od literatów polskich.

Teatrologia:
 Zespół programów teatralnych z terenu Polski z lat 1950-1970.
Gdańskie afisze teatralne z późnych lat 40-tych XX w. – 10 szt.
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8. Opracowanie zbiorów

1. Druki zwarte i wydawnictwa ciągłe XIX-XXI wieku

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

Opracowanie odbywa się w wersji 46.7 systemu VIRTUA.

W dniu 31.12.2008 r. katalogowa baza on-line BG PAN
zawierała:
- 33.067 rekordów bibliograficznych, w tym 1.716 rekordów

bibliograficznych czasopism
- 35.042 rekordów egzemplarza
- 84.014 rekordów haseł wzorcowych
- 1.986 rekordów zasobu

W roku 2008 do katalogowej bazy on-line BG PAN
wprowadzono:
- 7.077 rekordów bibliograficznych
- 7.558 rekordów egzemplarza
- 16.949 rekordów haseł wzorcowych
- 414 rekordów zasobu.

Nie ma żadnych zaległości w opracowaniu przedmiotowym.
Wszystkie pozycje na bieżąco otrzymują charakterystykę rzeczową
zgodną z językiem KABA, zdecydowana większość tytułów
otrzymuje 2-3 hasła przedmiotowe.

W roku 2008 wprowadzono do ogólnopolskiej bazy NUKAT:
- 1.421 rekordów bibliograficznych w tym 60 rekordów

dokumentów elektronicznych powiększając tym samym liczbę
rekordów autorstwa BG PAN do 5.894;

- 1.457 haseł wzorcowych  powiększając liczbę rekordów autorstwa
BG PAN  do 8.071.
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Tym samym na dzień 31.12.2008 w bazie NUKAT funkcjonowało
łącznie 13.965 rekordów bibliograficznych i haseł wzorcowych
autorstwa BG PAN.

Od 11.02.2005 r. katalog  on-line BG PAN umieszczony jest w
Katalogu Rozproszonym Bibliotek Polskich (KARO) obsługiwanym
przez serwer UMK w Toruniu.

Od lipca 2007 zostało uruchomione internetowe narzędzie
Google Analytics – licznik wejść na stronę katalogu VIRTUA. W
2008 roku z katalogu korzystało 8.050 osób (z Polski i ze świata)
wchodząc 21.932 razy na stronę, a liczba oglądanych przez nich
indeksów, egzemplarzy, zasobów jest oczywiście wielokrotnie
większa.

W roku 2008 kontynuowano prowadzenie katalogu
topograficznego on-line, nadano ponad 7.500 sygnatur nowościom w
ramach Item Record.

Zakończono meliorację i skanowanie kart katalogu tradycyjnego
(alfabetycznego i przedmiotowego) udostępniając go czytelnikom w
postaci on-line.

Nowymi działaniami zapoczątkowanymi w 2008 roku były:
- rozpoczęcie opracowywania, w systemie VIRTUA   dokumentów

elektronicznych;
 - retrokonwersja zasobu czasopiśmienniczego BG PAN polegająca

na systematycznym przenoszeniu  pełnych opisów zasobów z
katalogu kartkowego do katalogu komputerowego. Dotychczas
lokalny system VIRTUA rejestrował czasopisma wydane po
1.01.1999. W roku 2008 retrokonwersji poddano 313 tytułów
czasopism.
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Księgozbiór historyczny ( lata 1801-1945, sygnatury literowe)

Skatalogowano 10.975 vol.druków zwartych (dział Fb,Jg, Jh, Ji, ),
wykonano łącznie 11.509 kart.

Poddano melioracji i uzupełniającemu katalogowaniu czasopisma
z działów: Kb,Oa,Ob.,Oc,Od,Of,Oh  266 tytułów w 2.482 vol.

Do inwentarzy wpisano 6.400 vol. w 3.501 poz. Sporządzono
1.167 not proweniencyjnych oraz 682 karty drukarzy gdańskich.

Przystąpiono do sporządzenia cyfrowej wersji katalogu
systematycznego  czasopism.

Podjęto prace nad pierwszą wersją zintegrowanego katalogu
czasopism z lat 1801-1945 w zbiorach BG PAN przewidywanego
jako baza danych.

2. Zbiory Specjalne

  W Dziale Zbiorów Specjalnych opracowano metodą tradycyjną
2.211 pozycji, sporządzając 5.685 kart .

Do Czytelni wykonano 403 opisy rękopisów i starych druków.
       Sprawdzono 3.100 poz. z ofert antykwariatów i ofert
prywatnych.

Wykonano 3 noty katalogowe do drukowanych katalogów
wystaw i 1.182 opisy obiektów eksponowanych na wystawach  w
BGPAN. Wykonano 29 opracowań do portalu internetowego
www.polska.pl. Sporządzono 78 rekordów w systemie d’Libra:
starych druków - 42,  afiszy - 20,  rękopisów - 16.
       W lokalnej bazie BG PAN w systemie VIRTUA odnotowano 66
rekordów obiektów kartograficznych.

Dokumenty Wtórne i Informatyczne:
   Opracowano: - 869 pozycji inwentarzowych mikrofilmów( 65
szpul, 40.067 klatki) ,  wykonując 2.094 kart ;  382 CD ( 1.041 płyt
czyli 13.469 skanów) wykonując 990 kart .
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Dokumenty Życia Społecznego:
Opracowano 280 pozycji  wykonując 645 karty katalogowe .

Ekslibrisy:
Opracowano 1 obiekt wykonując 5 kart katalogowych.

Fotografie:
Opracowano 203 pozycje ( 200 pocztówek i 3 albumy fotograficzne).
Opracowano 5 opisów dla portalu www.polska.pl.

Grafika:
 Opracowano komputerowo  30 grafik gdańskich ( początek XX w.) i
50 rycin artystów włoskich. Wykonano 3 noty katalogowe do
drukowanych katalogów wystaw i 220 opisów do wystaw w BG
PAN. Opracowano 5 opisów do portalu internetowego
www.polska.pl.

Kartografia:
Opracowano 89 rekordów obiektów kartograficznych do bazy on-
line BG PAN z czego 42 włączono do bazy NUKAT, 35
skopiowano, 12 zmodyfikowano. Utworzono 5 haseł wzorcowych,
przeprowadzono korektę 41 haseł. Utworzono 3 hasła
przedmiotowo-rozwinięte.
Wykonano 1 opracowanie do portalu internetowego www.polska.pl.
Wykonano 60 opisów obiektów do wystaw w BG PAN.

Muzykalia:
Opracowano 4 opisy obiektów do portalu www.polska.pl.

Numizmaty:
Opracowano 82 pozycje wykonując łącznie 645  kart . Wykonano 20
opisów do eksponatów na  wystawy w BG PAN.

Rękopisy:
Opracowano  43 jednostek rękopisów, wykonując  362 kart
katalogowych oraz 598 kart haseł indeksowych;  wpisano  37 pozycji

http://www.polska.pl/
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wykonując do nich szczegółowe opisy komputerowe; wykonano 182
opisów  obiektów przed udostępnieniem ich czytelnikom.  202 opisy
obiektów eksponowanych na wystawach w BG PAN.

Stare druki:
 Wykonano  221 opisów jednostkowych obiektów przed
udostępnieniem ich czytelnikom. Sprawdzono 3.100 ofert
antykwarycznych i prywatnych opracowano 7 opisów do portalu
www.polska.pl. Wykonano 280 opisów obiektów do wystaw w BG
PAN.

Teatralia:
 Opracowano 132 afisze XIX w., wykonując 732 kart katalogowych.
Wykonano 60 opisów eksponatów na wystawy. Opracowano 8
opisów do portalu www.polska.pl.

3. Archiwum Zakładowe (od 15.07.2007 r. samodzielna obsada)
Opracowanie:

Poddano badaniu zawartość 106 kartonów przeznaczając do
archiwizacji w kat. A :
1. Kwerendy zagraniczne Działu Udostępniania              1 poszyt
2. Kwerendy zagraniczne Działu Zbiorów Specjalnych    1 poszyt
3. Dokumentację dotyczącę darów                                 25 poszytów
4. Materiały Kolegium Biblioteki                                      1 poszyt

                                                             Razem: 28 poszytów
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9. Udostępnianie zbiorów

W 2008 roku ze zbiorów Biblioteki skorzystało ogółem prawie
15.000 osób. W czytelniach, pracowniach i wypożyczalniach łącznie
udostępniono: 52.946 dzieł w 72.406 vol.

1. Czytelnie
Biblioteka dysponowała czterema czytelniami: Ogólną(46 miejsc)

Czasopism(10 miejsc), Zbiorów XIX w. i pierwszej poł. XX w.(32
miejsc) oraz Zbiorów Specjalnych (12 miejsc).

 Czytelnie były czynne:  Ogólna -  268 dni, Zbiorów Specjalnych
–  226   dni;  Czasopism  –  226  dni,  Zbiorów  XIX  w.  i  pierwszej
połowy XX w. – 225 dni.
Odnotowano odwiedzin :
w Czytelni Ogólnej 7.221 czytelników,
w Czytelni Zbiorów Specjalnych 1.789 czytelników ,
w  Czytelni  Zbiorów  XIX  w.  i  pierwszej  połowy  XX  w.  –  1.886
czytelników,
w Czytelni Czasopism – 1.754 czytelników.

Średnia  dzienna  odwiedzin  w  czytelniach:  Ogólnej  -  27  osób,
Zbiorów  Specjalnych  –  8  osób,  Czasopism  –  8  osób,    XIX  w.
i pierwszej połowy XX w. – 8 osób.

W  Czytelniach  Ogólnej,   Czasopism  i   XIX/XX – wieku  łącznie
udostępniono  27.479 dzieł  w  42.148  vol.
w tym:

 druki zwarte XIX - XXI w. 16.121 tytułów 18.145 vol.

 wydawnictwa ciągłe
(czasopisma)

6.803 tytułów 17.622 vol.

 księgozbiór podręczny 4.164 tytułów 5.168 vol.
 mikrofilmy    391 tytułów          1.213szpule
                                 ogółem: 27.479 tytułów          42.148 egz.
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W  Czytelni Zbiorów Specjalnych łącznie udostępniono 12.754 dzieł
w 17.338 vol., w tym:
 inkunabuły 33 poz.                    34 vol.
 stare druki 2.410 poz.               3.932 vol.
 rękopisy          1.000 poz. 1.614 vol.
 biblioteka podręczna    4.845 dzieł 4.970  vol.
 nowa książka           3.163 dzieł    3.664 vol.
 czasopisma           363 tytułów 764 vol.
 DŻS               24 poz.    812 ob.
 materiały archiwalne 19 poz.        19 poz.
 mikrofilmy  897 mikrofilmów 1.529 szpule

ogółem:            12.754 poz. 17.338 obiektów

2. Pracownie
Czytelnicy korzystający ze zbiorów ekslibrisów, grafiki, kartografii,
numizmatów, fotografii, dokumentów życia społecznego, teatraliów,
archiwum, CD,  byli obsługiwani w pracowniach tych zbiorów, które
średnio otwarte były przez 132 dni w roku.

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

Z tej formy udostępniania skorzystało 425  czytelników,
korzystając z 9.417 pozycji z zakresu:

Średnia dzienna odwiedzin w  Pracowniach – ponad 3 osoby dziennie.

Ponad 1.325  obiektów w 1.477 vol. zbiorów specjalnych  udostępniono
dla potrzeb reprografii, wystaw, pokazów oraz badań naukowych
prowadzonych przez  pracowników Biblioteki Gdańskiej.

inkunabuły 46 poz. 13 czytelników
stare druki    450 poz.  36 czytelników
grafika 1.443 poz. 128 czytelników
kartografia 1.800 poz.   80 czytelników
numizmaty      169 poz.   5 czytelników
fotografie 4.966 poz. 76 czytelników
dokumenty życia społecznego      146 poz. 3 czytelników
teatralia    119 poz. 60 czytelników
ekslibrisy    98 poz. 4 czytelników
rękopisy      180 poz. 20 czytelników

ogółem: 9.417 poz. 425 czytelników
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3. Wypożyczalnia miejscowa
Uprawnione do korzystania z wypożyczalni  (stan na 31.12.2008)
były 547 osoby.
Wypożyczalnia była czynna przez 181 dni. Zanotowano 1.771
odwiedzin, przyjęto: 1.712 zamówień, wypożyczono 1.692 dzieła w
1.739 vol., prolongowano 46 zamówienia; nie zrealizowano 20
zamówień; przyjęto zwrotów 1.803 dzieła w 1.859 vol..
Przeciętna dzienna odwiedzin – 10 osób,  przeciętna dzienna
wypożyczeń – 10 vol., wysłano 83 upomnienia, których efektem był
zwrot 127 vol.

4.Wypożyczalnia międzybiblioteczna
Przyjęto 319 zamówień, nie zrealizowano 29 zamówień. Do bibliotek
krajowych i zagranicznych wypożyczono 279 dzieła w  287 vol., 11
odbitek ksero i 1 płytę CD, 1 mikrofilm w 6 szpulach.
Z bibliotek krajowych sprowadzono: 11 dzieł w 11 vol.,1 ksero,1 CD
Ilość bibliotek i instytucji  zarejestrowanych -  44.

5. Informacja
    Uzupełniano na bieżąco bibliografię prac własnych pracowników i
opracowań dotyczących Biblioteki.
    W Dziale Udostępniania i Informacji Naukowej opracowano 107
kwerend w tym 7 zagranicznych. Udzielono 242 informacji
katalogowych,  skierowano 38 zapytań do innych bibliotek w celu
uzyskania informacji bibliograficznych lub katalogowych dla
czytelników.
   W  Dziale  Druków  XIX  i  pierwszej  połowy  XX  w.  wykonano  8
kwerend.
   W Dziale Zbiorów Specjalnych opracowano 193 kwerendy
pisemne, w tym 50 zagranicznych, udzielono 420 konsultacji
merytorycznych oraz ponad 700 informacji  na temat zbiorów.
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10. Magazynowanie zbiorów

  Magazyn Główny  wydał łącznie 13.998 dzieł w 19.926 vol. oraz
przyjął 22.862 vol. zwrotów (ilość zamówień niezrealizowanych –
625). Osygnowano i włączono 6.960 vol. nowych nabytków.
Zmieniono 2.418 naklejek sygnaturowych. Umieszczono w teczkach i
fastykułach  810 vol..
Ponadto w ramach prac magazynowych:
- ustawiono na regałach ok.153.000 vol.,
- wydano i włączono 1.737 mb książek poddanych odkażaniu,
- przesunięto zbiory na blisko 137 półkach w celu

ekonomiczniejszego wykorzystania miejsca,
- ułożono wg  sygnatur i roczników  czasopisma na poziomach

II- 1117 półek, III -236 półek, IV- 457 półek,
- wklejono kody magnetyczne do 5.571 vol.

     Z magazynu Zbiorów XIX w. i pierwszej połowy XX w.wydano
do Czytelni 5.640 dzieł w 8.769 vol. oraz 285 pozycji mikrofilmów na
592 szpulach. Do magazynu włączono 18.990 vol. w tym 6.103 z
biblioteki podręcznej. Osygnowano i włączono 29 nowych
nabytków. Odkurzono i ustawiono na parterze i VII poziomie
1.000 vol. Naklejono kody magnetyczne na 1.600 vol. Zmieniono
24.375 naklejek sygnaturowych. Ułożono w fastykułach 1.794 vol.
Ustawiono i uporządkowano czasopisma  na VI i VII poziomie.

    Z  Magazynu Zbiorów Specjalnych wydano i przyjęto 3.299 dzieł
w 4.087 vol. z tego do Czytelni 1.504 poz. starych druków w 2.119
vol. i 852 poz. rękopisów w 973 vol. Ponadto w celu zabezpieczenia
przed ewentualnym uszkodzeniem w wypadku powodzi przesunięto
książki z 88 półek, tak, by na parterze magazynu zbiory stały
minimum 80 cm powyżej podłogi. Wklejono kody magnetyczne -
940 pozycji,  97 pozycji umieszczono w fastykułach .



34

11. Skontrum

W 2008 roku zespoły kontrolne przeprowadziły skontrum:
W Magazynie Głównym
– druki zwarte w obrębie sygnatur 40.001-75.000 (35.000 jednostek
inwentarzowych), stwierdzając:

- braków bezwzględnych 116 vol.,
- braków względnych 17 vol.

– wydawnictwa ciągłe od tyt. ”Le Correspondant” do „Filosofija
Socilogija” 440 tytułów, stwierdzając :

- braków bezwzględnych 32 vol.,
- braków względnych 34 vol.

W księgozbiorze podręcznym Czytelni Ogólnej: (485 jednostek
inwentarzowych). Braków nie stwierdzono.

W księgozbiorze XIX wieku w obrębie działów: Ba-Dd. Sprawdzono
w sumie 7.185 pozycji, liczących 12.621 vol. oraz w trakcie
katalogowania prowadzono skontrum w działach:
Jg,Jh,Ji,Fb. Sprawdzono w sumie 3.846 pozycji liczących 5.615 vol.
stwierdzając:

- braków bezwzględnych 83 vol.,
- braków względnych 168 vol.

Dodatkowo (w związku z przepisywaniem katalogu
rękopiśmiennego) w dziale czasopism X. sprawdzono w sumie 155
pozycji liczących 2.468 vol.:

- braków bezwzględnych 24 vol.,
- braków względnych 20 vol.

W Czytelni XIX w. w przeprowadzono skontrum całości
księgozbioru podręcznego łącznie sprawdzono 253 jednostek
inwentarzowych, stwierdzono 3 vol. braków względnych.
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W  Zbiorach Specjalnych przeprowadzono skontrum następujących
sprawdzając 11.319 tyt. w 16.372 vol. w następujących kategoriach
zbiorów:
Biblioteka podręczna:  w pracowniach  sprawdzana na bieżąco, dlatego
nie przeprowadzano formalnego skontrum.
DŻS-y: kolejne przeniesienie całości zasobu tego zbioru umożliwiło
sprawdzenie jego kompletności, mimo iż nie było to faktyczne
skontrum (brak komisji).
Fotografie: przejęcie zasobu przez nowego pracownika było
równoznaczne ze sprawdzeniem zasobu mimo braku ustawowej komisji.
Kartografia:  sygn.: CI 50.28
                              CI 55.4.
Nie stwierdzono braków.
Muzykalia: Skontrum całości zbiorów muzycznych w trakcie.
Numizmaty: Całość zbioru monet złotych i srebrnych; w obrębie monet
złotych nie stwierdzono braków. W obrębie monet srebrnych   1 brak
odnotowany w latach ubiegłych.
Obiekty muzealne: całość to 91 obiektów. Nie stwierdzono braków.
Rękopisy: Kontynuowano skontrum akcesji rękopisów z sygn.: Z
Stare druki: syg.: Aa-Ac (wiedza o książce i dzieła o treści ogólnej),

                    Ba-Bd (językoznawstwo ogólne i języki orientalne),
                    Ca-Cf (filologia klasyczna),
                    Da-Dm (filologia nowożytna),
                    Ea-Ef (sztuka),
                    Fa-Fb (filologia i pedagogika),
                    G-Gd (historia ogólna i religioznawstwo ogólne).

Odnaleziono 32 braki z braków odnotowanych w latach ubiegłych –
pozostało 264. Nowych braków stwierdzono 23.
Teatralia: 269 afiszy teatralnych z lat 1806 – 1813. Nie stwierdzono
braków.
W Archiwum: całość zbioru kat. A i całość BE 50. Braków nie
stwierdzono.
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12. Konserwacja i archiwizacja zbiorów

Konserwacja
W Dziale Konserwatorsko-Introligatorskim zostały  wykonane

następujące prace:
- oprawiono 794 vol.,
- poddano reperacji 417 vol. książek i 85 vol. czasopism XIX i

XX wieku ,
- wykonano 184 teczki, 184 pudeł, 514  passe – partout,

1.383 fastykuły,18 plansz wystawienniczych,
- wytłoczono 427 napisów,
- zdublowano 2 obiekty,
- zbindowano 115 vol.
- wykonano 658 kopert i innych obwolut.

W zakresie konserwacji poddano:
- dezynfekcji w komorze próżniowej: 202 vol.+ 11 koszy

drobnych obiektów własnych, odkażono 279 jednostek
zbiorów  specjalnych powierzonych Bibliotece do odkażenia
przez instytucje z zewnątrz w ramach ochrony Narodowego
Zasobu Bibliotecznego: Centralne Muzeum Morskie (2),
Muzeum  Historyczne  Miasta  Gdańska  (187)  Muzeum  we
Frombork (10), Biblioteka Seminarium Duchownego w
Gdańsku (80) ,

- reperacji – 9 jednostek starych druków i rękopisów
oprawnych;

- reperacji i konserwacji: 246 obiektów nieoprawne (grafika,
kartografia, dokumenty);

- konserwacji pełnej: 5 vol. rękopisów i druków oprawnych.
- czyszczeniu i zabezpieczeniu opraw zabytkowych – 320

jednostek.

Dezynfekcji poza siedzibą Biblioteki - w Muzeum Piśmiennictwa
w Grębocinie koło Torunia - poddano kolejne 1.737 mb zbiorów,
przejętego w roku 2005 księgozbioru warszawskiego.

W połowie roku rozpoczęło pracę Laboratorium Odkwaszania
Papieru. W związku z brakiem pełnego wyposażenia (m.in. brak
suszarki, gilotyny) prace ograniczyły się przede wszystkim do
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zabiegów introligatorskich w celu zabezpieczenia obiektów
przeznaczonych do odkwaszenia. Również konieczność dokładnego
zapoznania się z procesem odkażania i ewentualnymi zagrożeniami
wymagało kilkunastotygodniowego czasu, w którym poddawano
zabiegom wyselekcjonowane obiekty.

Archiwizacja zbiorów
Zgodnie z przyjętym programem ochrony i zabezpieczania

zbiorów należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego
kontynuowano planową akcję pełnej archiwizacji najcenniejszych
obiektów  XVI  –  XVIII  wieku,    w  tym  obszernej    kolekcji   J.  B.
Bonifacio.
Digitalizacja objęła 84  tytuły w 65 vol. należących do zbioru
Bonifacio, a ponadto 172 fotografie związane z Gdańskiem i jego
historią.

Systematycznie mikrofilmowane były stare druki i rękopisy
zamawiane przez czytelników, a także materiały do portalu NASK
zgodnie z podpisaną umową.

W sumie w roku 2008 baza mikrofilmów powiększyła się o
62.523 klatki na 135 szpulach. Ilość CD wzrosła o 1.041 płyt, (w tym
płytki pochodzące z prasy bieżącej w ilości 254).

Stan na dzień 31.12.2008 wynosił:
   -  mikrofilmy – 1.884.437 klatek na 7.504 szpulach.
  - płyty CD – 3.317 płyt (w tym płyty stanowiące dodatki do

gazet, rejestrowane poza inwentarzem w ilości 1.361).

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 (przepisano 5.911
kart.). W sumie zeskanowano 71.303 karty katalogu przedmiotowego,
kończąc tym samym proces udostępniania go w katalogu on-line.
Stan bazy kart katalogowych na dzień 31.12.2008 r.
- ilość wszystkich kart w bazie 848.225
- ilość kart z OCR  141.312
- ilość kart czekających na opis 692.731
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13. Działalność dydaktyczna i popularyzatorska

Dzięki oddaniu w roku 2005 nowego gmachu, w którym
znajduje się dobrze wyposażona Sala Konferencyjna Biblioteka stała
się miejscem ważnych i różnorodnych spotkań  środowiska
gdańskiego.
Wiele instytucji naukowych, kulturalnych, a także administracji
regionalnej chętnie korzysta z budynku Biblioteki Gdańskiej. Tym
samym Biblioteka coraz szerzej wpisuje się w panoramę Miasta
ubiegającego się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.

W roku 2008 miały miejsce w Bibliotece Gdańskiej promocje
dwóch książek :
„Po co Sienkiewicz” – Tadeusza Bujnickiego ( 06.03.2008 r.)
„Żelazna Orchidea” – Marka Jankowskiego ( 14.11.2008 r.)
Ostatnia połączona z pokazem filmu dokumentującego losy
bohaterów książki. Promocje zgromadziły ok.50 osób.

W historycznym budynku BG PAN  eksponowano 6 dużych
wystaw i 9 małych, okolicznościowych:
1. Ryszard Stryjec - glossa do biografii artystycznej(luty/marzec)
    Przygotowanie :Anna Masztalerz-Gajda i Krystyna Jackowska.
2. Ludzie Rocznika Gdańskiego 1928-2008, (kwiecień)
    Przygotowanie : Lidia Pszczółkowska
3. Ludzie i ich książki. Darczyńcy Biblioteki Gdańskiej na przełomie
    XIX i XX wieku (maj/czerwiec)
    Przygotowanie: Aleksander Baliński
4. Philosophari necesse est – Filozofia w Gdańskim Gimnazjum
    Akademickim (czerwiec/lipiec)
    Przygotowanie: Beata Gryzio
5. Gdańska literatura niemieckojęzyczna w XIX wieku
    (wrzesień/październik)
    Przygotowanie: Magdalena Madeja Grzyb
6. Polonia Rediviva 90-ta rocznica odzyskania niepodległości Polski
    w medalierstwie (listopad/grudzień)
    Przygotowanie: Helena Dzienis
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1. Stanisław Ludwig ( 1915 – 23.01.2008 )
2. Irena Rembowska (+12.03.2008 )
3. Jerzy Wisłocki (06.10.1928 – 03.05.2008 )
4. Roman Wapiński (08.05.1931 – 14.05.208 )
5. Maria Dembowska (15.11.1914 – 26.06.2008 )
6. Mieczysław Klimowicz (14.12.1919 – 26.08.2008 )
7. Józef Wolski (19.03.1910 – 02.10.2008 )
8. Zbigniew Goliński (1925 - 24.11.2008)
9. Witold Hensel (29.03.1917 – 22.11.2008).

Ponadto zbiory biblioteczne eksponowane były poza siedzibą
Biblioteki (w ramach wypożyczeń) na licznych wystawach
organizowanych przez muzea i inne instytucje kultury: Muzeum
Narodowe w Gdańsku, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska,
Muzeum  Zamkowe  w  Malborku,  Muzeum  Zamek  Książąt
Pomorskich w Szczecinie, Muzeum Miedzi w Legnicy, Muzeum w
Słupsku, Muzeum Historyczne M.St.Warszawy, Muzeum Diecezjalne
w Pelplinie, Muzeum Ziemi Złotowskiej, Muzeum Sopotu, Muzeum
Okręgowe w Toruniu, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Park
Kulturowy Fortyfikacji Miejskich - Twierdza Gdańsk.

W nowym gmachu kontynuowano atrakcyjną formę kontaktów z
czytelnikami w ramach cyklu „Scena znana i nieznana” poświęconego
tematyce teatrologicznej i wybitnym postaciom życia teatralnego
Gdańska. Miejsce miały dwie wystawy obie autorstwa Marii
Sokołowskiej:
Od przyjaźni do miłości na scenie i w rzeczywistości (styczeń/luty).
Moja ulubiona książka”, Spotkanie z Olgą Kowalską, (czerwiec/lipiec).

Wystawy połączone były z godzinnymi spotkaniami, w których
uczestniczyli aktorzy dzieląc się wspomnieniami i aktorskimi
przeżyciami. Spotkania zgromadziły ok. 100 osób.

Również z teatrem związana była oryginalna w swej formie
wystawa „Dziady ’68” (28.02 – 20.03.2008) autorstwa Wioletty
Rogozińskiej i Anny Więcek .

W ramach odbywającej się w Gdańsku polsko-niemieckiej
konferencji naukowej poświęconej Arturowi Schopenhauerowi w
budynku Biblioteki prezentowana była wystawa portretu
Schopenhauera autorska artysty z Frankfurtu Franka Grüttnera.
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Obok wymienionych ekspozycji w nowym budynku istniała co
miesiąc zmieniana prezentacja nowych nabytków Biblioteki
Gdańskiej.

Drugi rok współpracy z Pomorskim Towarzystwem
Filozoficzno-Teologicznym zaowocował cyklem następujących
wykładów i dyskusji :

1. „Wiara a rozum u Leo Straussa i Nicollo Machiavellego”
      - dr Romuald Pilarski,
      - dr Ryszard Mordawski
2. „ Nowożytna wizja zjednoczonej Europy”

            - dr Dobrochna Bach-Golecka
3. „ Biblijne korzenie współczesnych mitów świata Zachodu”

            - dr Anna Kłonkowska
4. „Perspektywy cywilizacji zachodniej”

             - prof. dr hab. Andrzej Piskozub
5. „Religijne ekstrema Nietzschego”

            - dr Krzysztof Ulanowski
6. „Boskość w czasach postnaturalizmu”

- dr Krzysztof Mecha
7. „Oświecenie i religia.  Benjamina Konstanta filozofia religii”

            - prof. Sabina Kruszyńska
  Łącznie uczestniczyło w nich ok. 350 osób.

Z kolei Instytut Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego
zorganizował spotkanie dla 60-osobowej grupy socjologów.

Z Sali Konferencyjnej regularnie korzystał Departament
Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego siedmiokrotnie
organizując szkolenia.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Gdańskich Koło Trójmiasto
odbyło w niej Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
   W ramach współpracy z Gdańskim Areopagiem w Bibliotece
odbywały się warsztaty dla młodzieży. Łącznie uczestniczyło w nich
80 osób.
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Z inicjatywy Fundacji Gdańskiej i Wydziału Kultury Urzędu
Miasta Gdańska powstał zespół, w skład którego weszła Biblioteka
Gdańska przygotowując pilotażowy program „Szlakiem Heweliusza’’
pomyślany jako ścieżka  edukacyjna dla młodzieży szkolnej.

Młodzieży z Gimnazjum Programów Indywidualnych
umożliwiono odbycie dnia lekcyjnego w Bibliotece przy
wykorzystaniu wystawy „Polonia Rediviva” oraz zbiorów
kartograficznych.

Na przestrzeni całego roku prowadzone były lekcje biblioteczne,
szkolenia, pokazy z prelekcjami dla młodzieży, studentów i
bibliotekarzy, w tym 16 pokazów ze zbiorów specjalnych.

W okresie wakacyjnym w Bibliotece Gdańskiej, zgodnie z
wieloletnią tradycją, miały miejsce praktyki studentów kierunku
Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu
Wrocławskiego (16.07 – 05.08) - 2 osoby i Wydziału Konserwacji
Papieru UMK (sierpień) - 1 osoba.

Ponadto na prośbę Dyrekcji Biblioteki Głównej AMG, w celu
uzyskania uprawnień bibliotekarza dyplomowanego szkolenie w
formie praktyki odbyła 1 osoba  (17.03 – 16.04.08).

Biblioteka uczestniczyła, udostępniając materiały i
pomieszczenia, w tworzeniu zwiastuna filmu o Kazimierzu
Prószyńskim , prezentacji filmowej wystawy „Ludzie i ich książki” dla
portalu NASK, prezentacji kronik rękopiśmiennych dotyczących
historii Klasztoru Dominikanów dla filmu przygotowywanego dla
TVP Historia.

Na stronach domowych Polskiej Akademii Nauk w Portalu
Wiedzy znalazły się dwie prezentacje, zapoczątkowujące stały cykl
poświęcony zbiorom Biblioteki Gdańskiej:

- Jan Bernard Bonifacio,  fundator  Biblioteki,
- Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN.
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W roku 2008 podpisano nową umowę będącą kontynuacją
bardzo owocnej współpracy z Naukową Akademicką Siecią
Komputerową (NASK), której przedmiotem jest promocja i
popularyzacja w Internecie cennych i rzadkich obiektów
bibliotecznych. Efektem było umieszczenie w roku 2008 na stronie
www.polska.pl 28 obiektów wraz z wykonanymi przez pracowników
Biblioteki opisami.
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14. Udział w życiu naukowym, szkolenia i podnoszenie
kwalifikacji

W ramach planu prac naukowych zarówno kontynuowano
tematy badawcze z lat poprzednich, jak i podejmowano nowe.

W roku 2008 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. Dzięki finansowemu wsparciu
Miasta i zaangażowaniu Fundacji Biblioteki Gdańskiej nagrana
została przez firmę DUX pierwsza płyta CD z koncertu , który odbył
się kościele  Świętej  Trójcy  w  Gdańsku  dostępna  w  Fundacji
Biblioteki Gdańskiej. Wykonanie poprzedziły żmudne kwerendy i
opracowanie od strony muzykologicznej części zbiorów kantat
przechowywanych w BG PAN. Jest to początek działań mających na
celu przywrócenie pamięci muzycznego repertuaru niegdyś
funkcjonującego w życiu  Gdańska, którego mieszkańcy
przywiązywali wielką  wagę do rozwoju życia towarzyskiego i
uświetniali wszelkie uroczystości zarówno utworami muzycznymi jak
i poetyckimi.
- Muzeum  Historycznym  Miasta  Gdańska  –  Oddział Dom
Uphagena w zakresie opracowania dokumentacji ikonograficznej
dotyczącej architektury Gdańska w zbiorach BG PAN. W roku 2008
zabrakło   ze  strony  Miasta  dotacji  na  ten  projekt,  która  była
dotychczas podstawowym źródłem finansowania. Prace były
kontynuowane jedynie w ramach zakresów obowiązków
poszczególnych pracowników.
- Muzeum Historycznym Miasta Gdańska – Oddział Zegarów
Wieżowych w zakresie utworzenia muzeum historii techniki oraz
pracy nad programem „Jan Heweliusz”,
- Muzeum Narodowym w Gdańsku (Oddział w Waplewie) w
zakresie „Programu Naukowego dla Muzeum Tradycji Szlacheckiej
Pomorskiego Ośrodka Kontaktów z Polonią w Waplewie”.
Bibliotece Gdańskiej powierzono poszukiwania dotyczące
księgozbioru z rozproszonej biblioteki waplewskiej w zbiorach BG
PAN oraz opracowanie adnotowanego wykazu druków i rękopisów
XVI-XX  w.  ze  zbiorów  BG  PAN,  pochodzących  z  księgozbioru
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waplewskiego, obejmującego opisy dzieł oraz uwagi proweniencyjne i
lokalizację,
- Politechniką Gdańską w zakresie utworzenia Pomorskiej
Biblioteki Cyfrowej. Pod koniec roku 2008 Urząd Marszałkowski
powiadomił o decyzji przyznania na PBC środków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Ważnym zadaniem badawczym realizowanym na przestrzeni całego
roku była praca zespołu nad  bibliografią literacką Gdańska,
zatytułowaną „Gdańsk w literaturze” współfinansowaną przez
Miasto  Gdańsk.  Oddano  do  druku  tom  pierwszy  obejmujący  lata
997-1600.

Ponadto pracownicy Biblioteki uczestniczyli czynnie w kilku
konferencjach wygłaszając referaty i komunikaty:

- mgr Ewa Czerniakowska :
Wpływ epoki oświecenia na nazewnictwo Warszawy,
zebranie Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
(Gdańsk 15.05.2008 r.)
Gdańskie publikacje książkowe w języku polskim w latach 1891- 1900,
zebranie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (Gdańsk
26.10.2008 r.)

- dr Maria Pelczar :
Czy współpraca Bibliotek: Gdańskiej i Kórnickiej w ramach Polskiej
Akademii  Nauk  to  początek  kontaktów  rodu  Zamoyskich  z  Gdańskiem?,
ogólnopolska konferencja „Ród Zamoyskich„ (Gdańsk
18.10.2008 r.),
Związki prof. Romana Wapińskiego z Biblioteką Gdańską
konferencja  pt. „II Rzeczpospolita z morze w tle” (Gdynia, 17.11.-
18.11.2008 r.)



45

- mgr Anna Walczak :
Działalność Liber Architecture Group a użytkownik biblioteki,
konferencja pt.” Biblioteka klucz do sukcesu użytkowników”
(Kraków, czerwiec 2008 r. ).

     Organizowane też były tradycją lat ubiegłych szkolenia
wewnętrzne, na których wygłoszono 6 odczytów. Uczestniczyło w
nich ogółem 105 osób.
- mgr Urszula Szybowska: Americana w zbiorach BG PAN –

publikacje Biblioteki Kongresu w Waszyngtonie z lat 1901 – 1938.
Krótka charakterystyka oraz komparatywna analiza gdańskiej kolekcji tego
typu w Polsce (29.01.08 – udział 16 osób).

- dr Zofia Tylewska-Ostrowska: Gdańsk w literaturze: bibliografia od
roku 997 do dzisiaj. Przedstawienie I etapu projektu. (8.04.08 –
udział 24 osób).

- mgr Helena Dzienis: Dzieje zmagań polsko-szwedzkich w medalierstwie.
(27.05.08 – udział 10 osób ).

- dr Maria Babnis: Konstytucje polskie w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
PAN. cz. 2 (30.09.08– udział 10 osób).

- mgr Krystyna Jackowska: Ryciny włoskie w zbiorach graficznych
BG PAN ( 28.10.08 – udział 22 osób).

- mgr Krystyna Świerkosz: Z historii poszukiwań rozproszonej biblioteki
waplewskiej w zbiorach BG PAN. Postscriptum (25.11.08 – udział
23 osób).

W roku 2008 studia podyplomowe ukończyła mgr Urszula
Szybowska w zakresie informacji naukowej i bibliotekoznawstwa
(Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku).

Studia kontynuowali:
- filologiczne studia doktoranckie na UG – mgr Dagmara Binkowska,
-  historyczne studia doktoranckie na  UG – mgr Tomasz Larczyński,
- studia w zakresie historii na Uniwersytecie Gdańskim – Michał

Morawski,
-  studium technik informacji naukowej-Kolegium Miejskie Centrum
   Kształcenia  Ustawicznego w Gdyni – Beata Czyżniewska.
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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 i
jest członkiem Rady Muzealnej Muzeum Narodowego w Gdańsku.
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15. Publikacje pracowników

Babnis Maria, [red. nauk.] Uczeni Gdańska . Laureaci Nagrody im. Jana
Heweliusza za lata 2003-2007. Red. naukowa Maria Babnis. Gdańsk
2008.

Babnis Maria, Dzieje i zbiory Biblioteki Gdańskiej [w:] Biblioteka
Gdańska w roku 2007. Gdańsk 2007, s.7-28. *

Binkowska Dagmara Maria, Recenzja książki Hanny Domańskiej
„Magiczny Sopot”.  Pomerania 2008, nr 1, s. 46-47.

Binkowska Dagmara Maria, Gdy zasypia rozum. Bohaterowie „Lalki” w
świetle swoich snów.  Polonistyka 2008,  nr 8, s. 25-30.

Czerniakowska Małgorzata, Astronomia Gdańska i Jan Heweliusz. In
Gdańskie Gimnazjum Akademickie.  T.1;  Szkice  z  dziejów  pod  red.
Edmunda Kotarskiego. Gdańsk 2008, s. 135-154.

Czerniakowska  Małgorzata, Matematyka i fizyka w Gimnazjum
Gdańskim.  [w:]  Gdańskie  Gimnazjum  Akademickie.  T.1.  Szkice  z
dziejów pod red. Edmunda Kotarskiego. Gdańsk 2008, s. 155-180.

Czerniakowska Małgorzata, Prawnik, przyrodnik, fizyk, bibliofil (w 300
rocznicę urodzin Daniela Gralatha).  Pomerania 2008, nr 11, s. 23-25.

Dzięgielewski Roman, E. A. Bertling, Programma generale ad jubilaei
solennia... (Program ogólny na jubileusz stulecia... [1759]).  Oprac.  i  tł.  R.
Dziegielewski. [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie. T. 3: Wybór
źródeł od XVI do XVIII wieku.. Gdańsk 2008, s.195-205. tekst w
jęz. łac. i pol.

Dzięgielewski Roman, Epitafium Jana Bernardyna Bonifacia w kościele Św.
Trójcy w Gdańsku Transkrypcja tekstu i tł.. R. Dziegielewski. [w:]
Gdańskie Gimnazjum Akademickie. T. 3: Wybór źródeł od XVI do
XVIII wieku. Gdańsk 2008, s.[111-112].
tekst w jęz. łac. i pol.
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Dzięgielewski Roman, M. Ch. Hanow, Protoscholarcharum et
protobibliothecariorum... (Wspomnienie zasług protoscholarchów i
protobibliotekarzy... [1759]). Oprac. i tł. R. Dziegielewski. [w:] Gdańskie
Gimnazjum Akademickie. T. 3: Wybór źródeł od XVI do XVIII
wieku..  Gdańsk 2008, s. 419-532.
tekst w jęz. łac. i pol.

Dzięgielewski Roman, Indeks nazw osobowych i geograficznych. Oprac. Z.
L. Pszczółkowska, R. Dzięgielewski.. [w:] Gdańskie Gimnazjum
Akademickie. T. 3: Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku. Gdańsk
2008, s 536-[561].

Dzięgielewski Roman, Noty edytorskie do tekstów łacińskich .   Z.  L.
Pszczółkowska, R. Dzięgielewski. [w:] Gdańskie Gimnazjum
Akademickie. T. 3: Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku. Gdańsk
2008, s 533-535.

Dzięgielewski Roman, Ch. Sendel, Oratio secularis... (Mowa na stulecie…
[1759]).   Oprac.  i  tł.  [w:]  Gdańskie  Gimnazjum  Akademickie.  T.  3:
Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku. Gdańsk 2008, s. 399-417.
 tekst w jęz. łac. i pol.

Dzięgielewski Roman, G. Wernsdorff, Oratio saecularis die natali Athenaei
Gedanensis... (Mowa na stulecie w dniu jubileuszu Ateneum Gdańskiego...
[1759]). Oprac. i tł.[w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie. T. 3:
Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku. Gdańsk 2008, s. 369-397.
tekst w jęz. łac. i pol.

Dzięgielewski Roman, G. Wernsdorff, Orationem saecularem in memoriam
Athenaei Gedanensis... (Mowę na stulecie dla upamiętnienia Ateneum
Gdańskiego... [1759]).  Oprac. i tł.. [w:] Gdańskie Gimnazjum
Akademickie. T. 3: Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku. Gdańsk
2008, s. 207-239.
 tekst w jęz. łac. i pol.
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Dzięgielewski  Roman, Wprowadzenie do tłumaczeń Acta jubilaei secundi...
[w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie. T. 3: Wybór źródeł od XVI
do XVIII wieku. Gdańsk 2008, s. 115-119.

Gryzio Beata, Księgozbiór Bartłomieja Keckermanna. Rocznik Biblioteki
Narodowej XXXIX-XL. Warszawa 2008, s. 225-244.

Larczyński Tomasz, Fortyfikacje średniowieczne i wczesnonowożytne Starego
miasta Gdańska. Teka Historyka, 2008, s. 146-148.

Klemp Aleksander, Historyczny budynek Biblioteki Gdańskiej [w:]
Biblioteka Gdańska w roku 2007. Gdańsk 2007, s.29-34. *

Kordel Jan, Spuścizna Jerzego Afanasjewa w zbiorach Biblioteki Gdańskiej
PAN.  Rocznik Sopocki 2008, s. 121-127.

Krzemiński Jan Michał, Hasła katalogowe: 1.8 i 1.9. Cztery księgi o
żegludze  i  wyprawie  na  Wschód  Mikołaja  de  Nicolay. [w:] Herman Han.
Mistrz Światła i nokturn. Narodziny baroku w malarstwie dawnej
Rzeczypospolitej. Red. Marcin Ossowski, Pelplin, (Muzeum
Diecezjalne w Pelplinie) 2008, s. 206-211.

Madeja-Grzyb Magdalena, Gdańskie mieszczaństwo wyraża swój żal po
śmierci Jana III. [Dokument elektroniczny]. Dostępny w World Wide
Web: http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?enc-825.

Madeja-Grzyb Magdalena, Kazanie kaznodziei Samuela Corella z okazji
elekcji i koronacji Jana III. [Dokument elektroniczny]. Dostępny w
World Wide Web: http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?enc-
799.

Madeja-Grzyb Magdalena, Mieszczaństwo gdańskie dziękuje Bogu za
wybór króla Jana III. [Dokument elektroniczny]. Dostępny w World
Wide Web: http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?enc-798.

http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?enc-825
http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?enc-799
http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?enc-799
http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?enc-798
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Madeja-Grzyb Magdalena, Samuel Schelwig wygłasza kazanie po śmierci
Jana III. [Dokument elektroniczny]. Dostępny w World Wide Web:
http://www.wilanow-palac.art.pl/index.php?enc-826.

Madeja-Grzyb Magdalena, Radość obywateli gdańskich z okazji narodzin
królewicza Aleksandra Benedykta. [Dokument elektroniczny]. Dostępny
w World Wide Web: http://www.wilanow-
palac.art.pl/index.php?enc-839.

Pętlicka Wanda, Rewaloryzacja i adaptacja budynków Biblioteki Gdańskiej
PAN [w:] Biblioteka Gdańska w roku 2007. Gdańsk 2007, s.43-50. *

Pszczółkowska Lidia, Zbiory muzyczne w rękopisach Biblioteki Gdańskiej
PAN. [w:] Biblioteka Muzyczna. Music Library 2000-2006 Warszawa
2008, s. 55-65.
Pszczółkowska Lidia,. Index Librorum. [w:] Gdańskie Gimnazjum
Akademickie. T. III Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku. Oprac.
Z. Lidia Pszczółkowska. Gdańsk 2008, , s. 15-18.

Pszczółkowska Lidia, Spis ksiąg [w]: Gdańskie Gimnazjum
Akademickie. T. III Wybór źródeł od XVI do XVIII wieku. Tłum.
Z. Lidia Pszczółkowska.  Gdańsk 2008,   s. 19-22.

Pszczółkowska Lidia, Andrzej Welsius, Miscellanea hymnorum... [w:]
Gdańskie Gimnazjum Akademickie. T. III Wybór źródeł od XVI do
XVIII wieku. Oprac. Z. Lidia Pszczółkowska . Gdańsk 2008,   s. 23-
38.

Pszczółkowska Lidia, Andrzej Welsius, Zbiór hymnów... [w:] Gdańskie
Gimnazjum  Akademickie.  T.  III  Wybór  źródeł od  XVI  do  XVIII
wieku. tłum. Z. Lidia Pszczółkowska.  Gdańsk 2008, , s. 39-54.

Pszczółkowska Lidia, Samuel Schelwig, Invitatio... [w:] Gdańskie
Gimnazjum  Akademickie.  T.  III  Wybór  źródeł od  XVI  do  XVIII
wieku. Ooprac. Z. Lidia Pszczółkowska. Gdańsk 2008,  s. 55-60.
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Pszczółkowska Lidia, Samuel Schelwig, Zaproszenie... [w:] Gdańskie
Gimnazjum  Akademickie.  T.  III  Wybór  źródeł od  XVI  do  XVIII
wieku. Tłum. Z. Lidia Pszczółkowska. Gdańsk 2008,    s. 56-66.

Pszczółkowska Lidia, Samuel Schelwig, De incrementis... [w:] Gdańskie
Gimnazjum  Akademickie.  T.  III  Wybór  źródeł od  XVI  do  XVIII
wieku. Oprac. Z. Lidia Pszczółkowska. Gdańsk 2008,   s. 67-80.

Pszczółkowska Lidia, Samuel Schelwig, O początkach Biblioteki
Gdańskiej... [ w:]Gdańskie Gimnazjum Akademickie. T. III Wybór
źródeł od XVI do XVIII wieku. Tłum. Z. Lidia Pszczółkowska.
Gdańsk 2008,  s. 81-96.

Pszczółkowska Lidia, Efraim Praetorius, Athenae Gedanenses... [w:]
Gdańskie Gimnazjum Akademickie. T. III Wybór źródeł od XVI do
XVIII wieku. Oprac. Z. Lidia Pszczółkowska Gdańsk 2008,  s. 97-
102.

Pszczółkowska Lidia, Efraim Praetorius, Ateny Gdańskie... [w:]
Gdańskie Gimnazjum Akademickie. T. III Wybór źródeł od XVI do
XVIII wieku. Tłum. Z. Lidia Pszczółkowska Gdańsk 2008,   s. 103-
109.

Szybowska Urszula, Biblioteka cyfrowa biblioteki Gdańskiej PAN.
[Dokument elektroniczny]. Dostępny  w World Wide Web:
 http://www.ebib.info/2008/98/a.php?szybowska.

Walczak Anna, Działalność LIBER  Architecture  Group  a  użytkownik
biblioteki. W: /Biblioteka – klucz do sukcesu użytkowników /
[Dokument elektroniczny/] = Library – the key to users success //
red. Maria Kocójowa. Kraków: Instytut Informacji Naukowej i
Bibliotekoznawstwa. Dostęny w World Wide Web:
http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z5/walczak-n.pdf.

* tytuł Biblioteka  Gdańska  w  roku  2007 wydany  z  końcem  2007  roku,  nie
uwzględniony w wykazie ubiegłorocznym

http://www.ebib.info/2008/98/a.php?szybowska
http://www.inib.uj.edu.pl/wyd_iinb/s3_z5/walczak-n.pdf
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16. Współpraca z zagranicą

Biblioteka Gdańska utrzymywała stałe kontakty z bibliotekami i
instytucjami z blisko 30 krajów, głównie w zakresie wymiany
wydawnictw i przyjmowania czytelników zagranicznych, a także
zapoznawania z Biblioteką grup turystów europejskich mających w
programie turystycznym zwiedzanie Gdańskiej Książnicy.
 Dla czytelników zagranicznych wykonano 57 specjalistycznych
kwerend, z czego 50 dotyczyło zbiorów specjalnych.
 Kontynuowane było uczestnictwo w międzynarodowych
organizacjach: w Konsorcjum Europejskich Bibliotek Naukowych
(CERL), w których polska grupa członkowska skupia biblioteki
naukowe gromadzące stare druki,  w Stowarzyszeniu Europejskich
Bibliotek Naukowych (LIBER), w organizacji BIBLIOTHECA
BALTICA;  podtrzymywano kontakty z Europejskim Centrum
Solidarności w Gdańsku.
 Współpraca z organizacją LIBER zaowocowała zamieszczeniem w
wydanym przez nią w Göttingen tomie dokumentacji poświęconej
nowym budynkom bibliotek europejskich - obszernego,
sześciostronicowego materiału o wybudowanej w ostatnich latach
drugiej siedzibie Biblioteki Gdańskiej PAN. Materiał pochodził z
opracowanej przez mgr Annę Walczak niemieckojęzycznej ankiety na
temat nowego gmachu Biblioteki przesłanej pod koniec 2007 roku do
publikacji Liber Architecture Group. Ankieta ta była też jednym z
tematów na międzynarodowej konferencji w Debreczynie.
 Również mgr Anna Walczak przygotowała i wygłosiła na
konferencji w Krakowie referat  zatytułowany „ Działalność LIBER
Architecture Group a użytkownik biblioteki”, które to wystąpienie
zostało opublikowane w  dokumencie elektronicznym noszącym tytuł
konferencji: „Biblioteka-klucz do sukcesu użytkowników” Library-the
key to users  success” pod redakcją Marii Kocójowej.

Kolejny rok trwała współpraca z Danziger Naturforschende
Gesselschaft w zakresie szeroko rozumianych badań związanych z
historią   Gdańska.
   Nowy rozdział w kontaktach międzynarodowych Biblioteki otworzyła
wizyta Konsula Generalnego Ukrainy Oleksandra Medownikowa, który
podjął w Bibliotece badania nad  niemieckimi źródłami dotyczącymi
głodu na Ukrainie w latach 1932-33. Za jego sprawą stosunki Biblioteki
z Ukrainą znacznie się ożywiły.
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17. Wydawnictwa

   Po kilku publikacjach, które ukazały się pod koniec 2007 roku, rok
bieżący w dziedzinie wydawniczej ograniczył się praktycznie do prac
przygotowawczych i redakcyjnych: głównie zbierano materiał do
jubileuszowego, XXV tomu  periodyku „Libri Gedanenses”  oraz  do
publikacji zawierającej dokumentację bibliograficzną pracowników
Biblioteki Gdańskiej. Ponieważ w  tegorocznym budżecie Biblioteki
zabrakło sum na działalność wydawniczą jedynym tytułem, który
zasługuje na odnotowanie jest pierwsza płyta  z cyklu „Muzyczne
dziedzictwo Miasta  Gdańska  w zbiorach  Biblioteki  Gdańskiej  PAN.
Gdańskie Królestwo Kantat- Kantaty Adwentowe”.
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18. Administracja

Rok 2008 – ogólnie można określić jako czas, w którym starano
się definitywnie zakończyć wszelkie działania w zakresie wyposażenia
nowego budynku, w tym także poprawki i naprawy w ramach
gwarancji, jak również kontynuować rozpoczęte w roku 2006 prace
remontowo – rewaloryzacyjne w budynku historycznym.
Ważnym wydarzeniem było uruchomienie laboratorium do
odkwaszania papieru w budynku przy ul. Wałowej 24, do którego
zasadniczy element – urządzenie odkwaszające zostało zakupione i
zainstalowane dzięki funduszom ZPORR jeszcze w roku 2007, ale
dopiero zakup dodatkowych elementów (2 suszarki introligatorskie i
prasa introligatorska) umożliwił rozpoczęcie faktycznej jego pracy.
Przebudowa w historycznym budynku dotychczasowej Czytelni XIX
w. i  jej  podział na trzy niezależne pomieszczenia:  Czytelnię XIX w.,
Pracownię Grafiki i Salę Wystawowo-Odczytową – to kolejny etap
modernizacji i rewaloryzacji tego obiektu w celu stworzenia lepszych
warunków pracy czytelników i pracowników Biblioteki. Stało się to
możliwe w związku z przeznaczeniem na ten cel w budżecie dość
znacznych kwot w paragrafach 4270 i 4340 (odpowiednio kwoty:
192.567,69 zł. i 83.873,57 zł.). Prace budowlane zostały poprzedzone
wykonaniem projektu. Realizacja przebudowy została zaakceptowana
podczas  kontroli  przeprowadzonej  przez  Dział Inwestycji  PAN  w
grudniu 2008 r.

W ramach uzupełniania potrzebnego czytelnikom wyposażenia
dokonano zakupu dwóch czytników do mikrofilmów do Czytelni
Zbiorów Specjalnych oraz 10 zestawów komputerowych.

Wyposażenie kolejnego piętra magazynu w nowym budynku w
regały przesuwne rozwiązało palącą sprawę rozpakowania
przekazanego w 2005 roku księgozbioru warszawskiego.
Jako kontynuację prac przy elewacji budynku historycznego
wykonano pełne przeszklenie wraz z oczyszczeniem i malowaniem
metalowych  ram  okiennych  w  Magazynie  Zbiorów  XIX  wieku.
Ponadto zakupiono meble do kilku pokoi biurowych oraz
zamówiono wykonanie specjalistycznej gabloty klimatyzowanej dla
osiemnastowiecznego globusa.
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 Wszelkie te prace i zakupy poprzedzone były organizacją
obowiązujących postępowań przetargowych.

Z innych działań, może mniej widocznych, ale wymagających
także  wielu  zabiegów  m.in.  ze  względu  na  to,  iż były  realizowane
podczas normalnego funkcjonowania Biblioteki, należy wymienić:
- wymianę oświetlenia w pracowni muzykologicznej, w

pomieszczeniu kadr i część korytarza Zbiorów Specjalnych oraz
zakupiono 100 opraw przeznaczonych na wymianę w Magazynie
Zbiorów Specjalnych,

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej zasilacz awaryjny i
serwery (3 fazy + obwód by-pass), oraz instalację elektryczną
zasilającą maszynę odkwaszającą papier (3 fazy),

- wymianę sieci ciepłowniczej w niskiej części piwnicy pod częścią
historyczną budynku przy ul. Wałowej 15 wraz z zaworami na
pionach (łącznie ok. 200 mb rur) oraz przebudową części
instalacji sanitarnej,

- zlecenie obowiązkowej kontroli pionów wentylacji grawitacyjnej,
- zlecenie obowiązkowej kontroli instalacji elektrycznej (pomiary

elektryczne) w budynku Wałowa 15,
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w serwerowi biblioteki,
- montaż magnetyzera w instalacji wody użytkowej w budynku

przy ul. Wałowej 24 mającego chronić urządzenia przed
kamieniem,

- remont i urządzenie pomieszczenie szatni dla pracowników
magazynu XIX w.,

- malowanie ścian i sufitu w pomieszczeniu Pracowni
Muzykologicznej oraz pok. 126 (Wałowa 15),

- montaż rolet w pomieszczeniach Zbiorów Specjalnych, Grafiki
oraz pom. 209 i 210 (Wałowa 15)

- wymianę uszkodzonej pompy centralnego ogrzewania w węźle
grzewczym (Wałowa 15),

- montaż klimatyzacji w pomieszczeniu przeznaczonym na
magazyn mikrofilmów,

- demontaż wraz z podłączeniem wodno – kanalizacyjnym
umywalki w pracowniach zbiorów specjalnych (5 szt.),
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- wymianę uszkodzonej pompy wody brudnej w piwnicy (Wałowa
15) wraz z przebudową podłączenia kanalizacyjnego,

- oczyszczenie rynien w budynku Wałowa 15 i koszy rynnowych
na obu budynkach,

- mycie okien nieotwieralnych do poziomu I piętra Wałowa 24,
- naprawę i przegląd bramek antykradzieżowych,
- zlecenie wykonania ekspertyzy wytrzymałościowej w celu

ekspozycji kamiennych płyt z planem Boushe’go.
Na bieżąco przeprowadzano naprawy i drobne modernizacje.

Utrzymywano w czystości teren należący do Biblioteki, w tym
regularnie koszono trawniki.

Nadal prowadzone były w ramach stałej konserwacji prace
związane z odpowiednimi działaniami systemu klimatyzacji w
budynku Wałowa 24.

W zakresie drobniejszych zakupów zakupiono:
- wykładzinę dywanową w ilości 80 m2

- tablicę suchościeralną do Pracowni Muzykologicznej,
- kserokopiarkę do Działu Księgowo - Finansowego,
- 3 odkurzacze dla sprzątaczek,
- wózek na książki do Magazynu Książek oraz wózek

i skrzynki transportowe na potrzeby Działu Introligatorsko –
Konserwatorskiego,

- materiały do prac introligatorsko – konserwatorskich oraz
niezbędne środki czystości i artykuły biurowe na potrzeby
normalnego funkcjonowania Biblioteki.

W roku 2008 Biblioteka Gdańska została kolejny raz
beneficjentem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – uzyskując
pieniądze na założenie tak ogromnie potrzebnego systemu
klimatyzacji w Magazynie Zbiorów Specjalnych ( prace rozpoczęto w
2008 roku, a ich zasadnicza część  będzie wykonana w 2009 roku).
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         Dział Finansowo-Księgowy zajmował się przygotowaniem
planów finansowych Biblioteki oraz kontrolowaniem przebiegu jego
wykonania w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej .
W tym celu oprócz bieżącej ewidencji wszystkich wydatków na
kontach bilansowych prowadzono ewidencję pozabilansową
zaangażowania środków. Przekazywał komórkom merytorycznym
planowane wielkości wydatków na dany rok budżetowy z podziałem
na poszczególne miesiące oraz z miesięcznym wyprzedzeniem
dostępność środków w okresach kilkudniowych miesiąca .

Sporządzano listy płac pracowników oraz prowadzono
rozliczenia zobowiązań z ZUS i Urzędem Skarbowym.
Z wykonanych wydatków i zaangażowanych środków sporządzano
sprawozdania miesięczne. Dla potrzeb zarządzania sporządzano
również informacje o przewidywanym wykonaniu planu .
Sprawozdanie finansowe roczne „Bilans” za rok 2007 zostało
złożone w Polskiej Akademii Nauk w m-cu lutym 2008 r. i ujęte
w łącznym sprawozdaniu jednostek budżetowych złożonym
przez  Polską Akademię Nauk  w  Ministerstwie  Finansów  w  dniu
30.04.2008 r.

W roku 2008 na podstawie dokumentów księgowych Urząd
Kontroli Skarbowej w Gdańsku przeprowadził kontrolę celowości i
zgodności z prawem wydatkowania środków publicznych,
prawidłowości i terminowości odprowadzania składek ZUS oraz
opłat na inne fundusze (21.04.2008 -30.06.2008). Kontrolą tą objęto
lata 2006 i 2007

W ramach kontroli finansowej przeprowadzonej przez
Pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Zarządzania Funduszami
Europejskimi w Gdańsku (21.07-30.09.2008; 20.10–15.12.2008)
sprawdzano prawidłowość wykorzystania środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2005 - 2008
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19. Sprawy socjalne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych :
- stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2008 15.714,61 zł.

- odpis podstawowy w 2008 roku 93.000,00 zł.
- odsetki bankowe      657,29 zł.
- spłaty pożyczek mieszkaniowych 38.494,51 zł.

ogółem: 132.151,80 zł.

Wydatki w 2008 roku:
- świadczenia urlopowe pracowników (59 osób) 44.265,00 zł.
- pożyczki mieszkaniowe (13 osób a’ 4.000 zł.) 52.000,00 zł.
- zapomogi  (24 osoby) 19.300,00 zł.
- bony okolicznościowe ( 38 emerytów) 12.300,00 zł.

ogółem: 127.865,00 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2008 roku - 20.001,41 zł.
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20. Kancelaria Obrony Cywilnej

Utrzymywane  były  stałe  kontakty  z  WZKiOL UM w Gdańsku,
dokonano kontroli dokumentacji i działań OC w Bibliotece.

Do Kancelarii wpłynęło 6 dokumentów z Zespołu do Spraw
Obronnych PAN (3), z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i
Ochrony  Ludności  Urzędu  Miejskiego  w  Gdańsku  (2),  z
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku ( 1).

Kancelaria  sporządziła  i  przekazała  do  WZKiOL  UM  w
Gdańsku 4 dokumenty:

Sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2007.
Kartę informacyjną zakładu pracy.
Wykaz pojazdów, maszyn, urządzeń.
Kartę informacyjną o informacjach OC.

Ponadto opracowano i uzgodniono z Wydziałem Zarządzania
Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

Kalendarzowy plan działania OC BG PAN na rok 2008 .
Kalendarzowy plan szkolenia OC BG PAN na rok 2008.
Tematyczny plan szkolenia OC BG PAN na rok 2008 .

Odpowiedzialny za obronę cywilną  mgr Jan Kordel przeszkolił
15 nowoprzyjętych pracowników a także zorganizował w dniu
19.06.2008 r. szkolenie kadry kierowniczej BG PAN ( 13 osób) przez
inspektora WZKiOL UM
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21. Uwagi końcowe

Rok 2008 można uznać za rok rytmicznej, wytężonej i
systematycznej pracy, której efekty końcowe są w pełni zadowalające.

W zakresie statutowych zadań bibliotecznych gromadzenie
zbiorów, dzięki zgodnemu z planem dopływowi środków
finansowych, skutecznie odpowiadało na ofertę rynkową i
antykwaryczną, tak w zakresie nowej książki jak i zbiorów
specjalnych.
Kwoty: 128.532,- złotych na zakup 702 pozycji zbiorów specjalnych,
113.046,06 złotych wydatkowane na zakup 2.862 woluminów
druków zwartych, oraz 53.640,15  złotych  na 760 woluminów
wydawnictw ciągłych – wskazują na w miarę satysfakcjonujący
poziom zakupów.
Warto podkreślić bardzo wartościowe uzupełnienia zbiorów
specjalnych o cenne pozycje graficzne, numizmatyczne,
rękopiśmienne i fotograficzne.
Wpływ nowych nabytków przekraczający 5 tysięcy woluminów
druków zwartych, blisko 1,5 tysiąca woluminów wydawnictw ciągłych
i ponad 2 tysiące jednostek zbiorów specjalnych świadczy o sprawnej
i wydajnej pracy agend odpowiedzialnych za gromadzenie.

W zakresie opracowania, w „nowej książce” wysoki poziom
ponad 7 tysięcy utworzonych rekordów bibliograficznych sygnalizuje
wyraźnie pozytywne efekty automatyzacji procesów opracowania i
współpracy bibliotek w ramach katalogu NUKAT. Sprawne i szybkie
katalogowanie nowości w widoczny sposób powiększa bazę lokalną,
która zasługuje już na miano dużej za sprawą obecnych w niej na
koniec 2008 roku, 33.067 rekordów bibliograficznych.
W historii systemu VTLS w Bibliotece Gdańskiej kolejny etap
wyznaczyło przeniesienie bazy na własny serwer (zakupienie serwera
i systemu ORACL do zarządzania bazą) i tym samym
usamodzielnienie się Biblioteki dotąd korzystającej z serwera UG.
Podobnie przełomowe znaczenie miał fakt zapoczątkowania
opracowywania on line  nowych rodzajów zbiorów: dokumentów
elektronicznych, dokumentów kartograficznych, starych druków.
Również druki XIX-wieczne zaczęto katalogować on line.
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Kolejnym nowym zadaniem, które zapoczątkowano w roku
2008, było wprowadzanie zbiorów specjalnych do systemu bibliotek
cyfrowych dLibra i wykonywanie opisów poszczególnych obiektów
w Dublin Core.
Udostępnianie zbiorów (około 15.000 czytelników i 72.000
udostępnionych woluminów) także utrzymane było na całkiem
zadowalającym poziomie, tym bardziej że należy pamiętać o jeszcze
jednej, coraz liczniejszej grupie użytkowników „czytelników na
odległość” kontaktujących się z Biblioteką poprzez Internet.
Biblioteka ciągle poszukuje nowych pomysłów współpracy z
czytelnikami oraz ciągle stara się umacniać i poszerzać swą pozycję
jako ośrodka życia naukowego, kulturalnego, edukacyjnego i
społecznego. Urozmaica i powiększa ofertę  skierowaną do
młodzieży szkolnej i dzieci, prowadzi badania opinii użytkowników i
wdraża w miarę możliwości postulowane przez nich inicjatywy,
szeroko informuje opinię publiczną o wszelkich wydarzeniach
kulturalnych mających miejsce w Bibliotece.

Na osobne odnotowanie zasługuje udział Biblioteki Gdańskiej w
pracach zespołu przygotowującego Projekt powołania do życia
Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Pomyślne doprowadzenie do
zakończenia fazy pierwszej Projektu i przyznanie środków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na jego realizację, wyznacza
na co najmniej najbliższe trzy lata harmonogram intensywnego
archiwizowania zbiorów specjalnych Biblioteki, wprowadzanie ich
cyfrowej postaci do obiegu elektronicznego, a tym samym masowe
zabezpieczenie najcenniejszej części Narodowego Zasobu
Bibliotecznego.

Ważnym wydarzeniem w organizacji pracy bibliotecznej i
funkcjonowaniu całej Instytucji była przebudowa i remont dawnej
czytelni ogólnej w budynku przy Wałowej 15. Czytelnia ta wobec
faktu zbudowania nowego gmachu nie mogła być już w pełni
wykorzystywana. Szeroko zakrojone prace budowlane pozwoliły
wygospodarować w tej przestrzeni kameralną czytelnię Działu
Zbiorów XIX i  pierwszej  poł.  XX wieku,  Pracownię Grafiki  i  dużą
Salę Wystawowo - Odczytową.
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Podejmowane były wysiłki na rzecz wspólnych wystąpień
bibliotek poszczególnych placówek PAN w celu pozyskiwania
grantów opiniowanych przez Ministerstwo Kultury.

Fundacja Biblioteki Gdańskiej, sprawująca mecenat nad
Biblioteką, wspomagała działania i inicjatywy biblioteczne,
wypracowywała i gromadziła środki finansowe, realizowała zadania
promujące zbiory Biblioteki Gdańskiej PAN.

Pod koniec listopada Dyrekcja Biblioteki Gdańskiej otrzymała
ogromnie ważną dla ochrony najcenniejszych obiektów wiadomość,
że w ramach Projektu NOVUM została Bibliotece przyznana przez
Zarząd Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej kwota 130.000 zł. w celu
założenia instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej w Magazynie
Zbiorów Specjalnych. Tym samym Biblioteka Gdańska została po
raz szósty beneficjentem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, która
zawsze spieszy z pomocą finansową gdy zagrożone są cenne zbiory.

Poprzedni, system wentylowania pomieszczeń Magazynu
Zbiorów Specjalnych założony w latach siedemdziesiątych ubiegłego
wieku,  od  wielu  już lat  nie  działał,  co  odbijało  się na  stanie
zachowania zbiorów. Koszt jego naprawy w świetle oceny
specjalistów przekraczałby koszt założenia nowego urządzenia.

Realizacja zadania w związku z koniecznością zamówienia
urządzeń u producenta została przesunięta na rok 2009.

Fundacja Biblioteki Gdańskiej, sprawująca mecenat nad
Biblioteką, wspomagała działania i inicjatywy biblioteczne,
wypracowywała i gromadziła środki finansowe, realizowała zadania
promujące zbiory Biblioteki Gdańskiej PAN.

Rok 2008, kolejny 412 rok w dziejach Gdańskiej Książnicy
można odnotować jako udany, przynoszący kolejne, widoczne efekty
wytężonej  pracy całego Zespołu Biblioteki.

dr Maria Pelczar
Dyrektor
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