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1. Struktura organizacyjna 

 

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

 
I. Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów 
II. Dział Opracowania Druków Nowych 
III. Dział Druków XIX i pierwszej połowy XX wieku 

(nabytki do roku 1945) 
IV. Dział Udostępniania i Informacji Naukowej 
V. Dział Zbiorów Specjalnych: 
      Pracownia Dokumentów Wtórnych i Informatycznych  

      Pracownia Dokumentów Życia Społecznego 
      Pracownia Fotografii 
      Pracownia Grafiki      
      Pracownia Kartografii 
      Pracownia Muzykologiczna 
      Pracownia Numizmatów i Ekslibrisów 
             Pracownia Rękopisów 
      Pracownia Starych Druków 
      Pracownia Teatrologiczna 

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

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

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

IX. Sekretariat 
X. Archiwum Zakładowe 
XI. Kancelaria Obrony Cywilnej 
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2. Rada Naukowa 

 

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

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

    
Na pierwszym spotkaniu Rady prof. dr hab. Jarosław Mik-

ielewicz, Prezes Oddziału PAN W Gdańsku, złożył gratulacje nowo 
wybranym członkom i wręczył im nominacje. W tajnym głosowaniu 
członkowie Rady wybrali prof. dr hab. inż. Aleksandra 
Kołodziejczyka na Przewodniczącego Rady Naukowej, Wiceprze-
wodniczącą została dr Maria Pelczar, a Sekretarzem – mgr Wanda 
Pętlicka. Następnie dr Zofia Tylewska-Ostrowska przedstawiła w 
formie multimedialnej prezentacji sprawozdanie z działalności Bibli-
oteki w 2010 roku, przyjęte jednogłośnie, po dyskusji, przez 
członków Rady. Omawiając sprawy bieżące Dyrektor poinformowała 
o konsekwencjach dla Biblioteki wynikających z nowej Ustawy o 
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Polskiej Akademii Nauk (zmiana nazwy, numerów NIP i REGON 
oraz projekt nowego Statutu Biblioteki). 

16. grudnia odbyło się kolejne spotkanie Rady Naukowej, na któ-
rym zostały zaprezentowane najważniejsze dokonania w mijającym 
roku oraz plany naukowe pracowników Biblioteki Gdańskiej na 2012 
rok. Rada zatwierdziła, po dyskusji nad projektem, Regulamin oceny 
okresowej pracowników naukowych zatrudnionych w Polskiej Akad-
emii Nauk Bibliotece Gdańskiej. Następnie dyrektor Zofia Tylewska-
Ostrowska przedstawiła członkom Rady nowy Statut PAN Biblioteki 
Gdańskiej, zwracając uwagę na niekonsekwencje niektórych zapisów, 
dotyczących funkcjonowania Rady Naukowej i została zobligowana 
do zgłoszenia tych nieścisłości Władzom Akademii. Członkowie 
Rady również poparli wniosek, aby Biblioteka ponownie stała się 
członkiem CERL, międzynarodowego konsorcjum bibliotek nau-
kowych, posiadających z swoich zbiorach stare druki.  
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3. Kolegium Biblioteki Gdańskiej 

 

Kolegium Biblioteki Gdańskiej spotykało się w 2011 roku 11 ra-
zy, zgodnie z planem pracy.  

 

Termin Tematyka Referują 

Styczeń Sprawy organizacyjne, plany  na rok 
2011i zmiany wynikające z nowej 
Ustawy o PAN. 
Wstępna informacja dotycząca 
budżetu na 2011 rok. 

Dyrektor 
 
 

Dyrektor ds. finan-
sowo-księgowych 

Luty Podsumowanie wyników pracy w 
roku 2010. 
Problemy promocji w PAN BG. 

Dyrektor 
mgr Marta Pawlik 
mgr Anna Potorska 

Marzec Problemy Działu Gromadzenia i 
Uzupełniania Zbiorów.  
Podział funduszu mieszkaniowego i 
socjalnego. 

mgr Izabela Wajer-
Kjellander  
mgr Elżbieta 
Czapiewska 

Kwiecień Problemy Działu Opracowania 
Druków Nowych. 

mgr Anna Walczak 

Maj Problemy Działu Druków XIX i 
pierwszej połowy XX wieku. 

mgr Roman 
Dzięgielewski 

Czerwiec Problemy Działu Udostępniania i 
Informacji Naukowej. 

 mgr Ewa Penkalla 

Lipiec Udział Biblioteki w Pomorskiej Bib-
liotece Cyfrowej. 

dr Maria Pelczar 
mgr Stefania Sychta 

Wrzesień Sytuacja finansowa w II półroczu 
Sprawy socjalne. 
Wykorzystanie urlopów pra-
cowniczych. 

Główny Księgowy 
mgr Elżbieta Cza-
piewska 
Barbara Foremnik 

Październik Problemy Działu Zbiorów Spec.  mgr Ewa Ogonowska 

Listopad Problemy Działu Konserwatorsko-
Introligator. 

mgr Marta Klott-
Żychska 

Grudzień Plany pracy poszczególnych Działów 
na rok 2012. 

Kierownicy Działów 

 

Ponadto na każdym spotkaniu omawiano sprawy bieżące. 
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4. Skład osobowy  

 

Ogółem w dniu 31 grudnia 2011 roku pracowało w PAN Bibliotece 
Gdańskiej 72 pracowników pełnozatrudnionych i 34 osób w grupie 
pracowników niepełnozatrudnionych. 

Łącznie 106 osób. 
 
PRACOWNICY PEŁNOZATRUDNIENI: 72 osoby 
Bibliotekarze dyplomowani 
- starsi kustosze dyplomowani:  

mgr Roman Dzięgielewski         
mgr Jan Kordel1 
mgr Ewa Penkalla 
mgr Zenobia Pszczółkowska 
mgr Krystyna Świerkosz 

- kustosze dyplomowani: 
mgr Maria Sokołowska 

 
Pracownicy służby bibliotecznej 
- starsi kustosze: 

dr Aleksander Baliński 
mgr Elżbieta Czapiewska  
mgr Ewa Czerniakowska 
mgr Małgorzata Czerniakowska 
mgr Grażyna Ewert  
mgr Katarzyna Garstka 
mgr Danuta Lewczuk 
Anna Łaszewska  
mgr Maria Ożugowska 
mgr Wanda Pętlicka 
mgr Anna Szturgulewska 
mgr Joanna Śliwa 

                                                           
1
 specjalista ds. obrony cywilnej i informacji niejawnych - dodatkowe ½ etatu 
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mgr Izabela Wajer-Kjellander 
dr Anna Walczak 
mgr inż. Anna Wytyk 

 
- kustosze:   

mgr Ewa Chmielewska-Tomczak 
mgr Anna Potorska 
mgr Urszula Szybowska 
dr Zofia Tylewska-Ostrowska 

 
- starsi bibliotekarze:    

dr Dagmara Binkowska 
Józefa Klimkowska 
mgr Agnieszka Kubiak 
mgr Aneta Kwiatkowska 
mgr Magdalena Madeja-Grzyb 
mgr Marta Pawlik 
Urszula Preiss 
mgr Anna Więcek    

 
- bibliotekarze:     

mgr Aneta Bury 
mgr Agata Larczyńska 
mgr Tomasz Larczyński 
mgr Ewa Łuniewska 
dr Maria Otto 
mgr Paweł Pinkiewicz 
Teresa Wieczerzak  

- młodsi bibliotekarze:  
Beata Formella 
Iwona Juras 
mgr Ewa Lichnerowicz 
Michał Morawski 
Izabella Pawłowicz 
Grażyna Szymańska 

 
- starsi magazynierzy biblioteczni:  
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Krystyna Garbacz 
Maria Jurczyk2 
Dorota Kusz  
Grażyna Müller 
Danuta Nowak 
Grażyna Ogrodowczyk 
Anna Raplis 
Elżbieta Wasielewska 

 
Introligatorzy:           

Marek Czyżniewski 
Andrzej Littwitz 
Lidia Matyszczak 
Jadwiga Węsierska 

 
Pracownicy ekonomiczni:  

mgr Alicja Świątek-Jaros       
Renata Reglińska3 
Agnieszka Rykalska4 

 
Pracownicy adm. – gosp.:     

Barbara Foremnik 
mgr Elżbieta Iskra 
Maciej Mielniczuk5 

 
Rzemieślnicy: 

Jan Garbacz 
Piotr Matyszczak 
Adam Tramowski    
        

Sprzątaczki:                 
Elżbieta Berenthal 
Joanna Cieciora 

                                                           
2
 sprzątanie na 1/3 etatu 

3
 samodzielny księgowy PKZP na 2/5 etatu 

4
 starszy księgowy PKZP na 1/5 etatu 

5
 starszy inspektor ds. BHP na ¼ etatu 
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Stefania Kiżewska 
Elżbieta Legomina 
Violetta Litwin 

    
PRACOWNICY NIEPEŁNOZATRUDNIENI: 34 osoby     

 
Adiunkt 

dr Maria Pelczar (1/2 etatu) 
Bibliotekarze dyplomowani : 
 
- starsi kustosze dyplomowani:     

mgr Helena Dzienis (3/4 etatu)   
mgr Ewa Ogonowska (1/2 etatu)  

Pracownicy służby bibliotecznej: 
- starsi kustosze:      

mgr Teresa Gajewska   (3/4 etatu) 
mgr Beata Gryzio (1/4 etatu ) 
mgr Marta Klott-Żychska (3/4 etatu) 
mgr Beata Meller (3/4 etatu) 
mgr Krystyna Sarnowska-Jackowska (3/4 etatu)  
mgr Stefania Sychta (3/4 etatu) 
mgr Anna Trojanowska (3/4 etatu) 
mgr Danuta Zimmermann (1/2 etatu) 

 
- kustosze:   

Joanna Szatkowska (7/8 etatu) 
 
- starszy bibliotekarz:  

mgr Honorata Bartoszewska-Butryn (1/2 etatu) 
                               
- bibliotekarze: 

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

 
- młodszy bibliotekarz:   

Joanna Piskorska-Bejma (3/4 etatu) 
mgr Zofia Talarek (3/4 etatu) 
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- starsi magazynierzy:     

Ryszard Buszewski (1/2 etatu) 
Kazimierz Ciechanowicz (3/4 etatu) 
Andrzej Czajka (3/4 etatu) 
Małgorzata Dudzińska (3/4) 
Dominika Foremnik (1/4 etatu) 
Bogusława Kowalska (1/2 etatu) 
Stefania Kozłowska (3/4 etatu) 

   
- magazynierzy: 
           Janusz Pawlicki (1/2 etatu) 
 
Konserwatorzy:         

mgr Alicja Krawczyk-Filip (3/5 etatu) 
mgr Katarzyna Migawa (1/2 etatu) 

 
Administrator baz danych:  

mgr Zbigniew Misiewicz (1/2 etatu)    
                            
Informatyk:               

Dariusz Palmowski (1/2 etatu) 
 

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

 
Pracownicy adm. – gosp.:  

Iwona Trojanowska (3/4 etatu) 
Teresa Litwin (1/2 etatu) 

 
Rzemieślnik:               

Andrzej Neumann (3/4 etatu) 
 

Na urlopie wychowawczym przebywa: 
Wiesława Littwitz  (2.09.2006 – 11.12.2012) 
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Na urlopie wychowawczym przebywała: 
 mgr Beata Gryzio (01.03.2011 – 16.10.2011) 
 
 
Zmiany  w zatrudnieniu w stosunku do 31 grudnia 2010 roku. 

 
Pracę podjęli:  

mgr Zofia Tatarek (17.03.2011) 
mgr Aneta Kwiatkowska (01.04.2011) 
Janusz Pawlicki (18.04.2011) 

 
Zmiany w wymiarze zatrudnienia: 

mgr Ewa Chmielewska-Tomczak   (z ¾ na pełen etat) 

mgr Urszula Szybowska (z 7/8 na pełen etat) 
mgr Ewa Ogonowska (z ¾ na ½  etatu) 
mgr Beata Gryzio (z ½ na ¼ etatu)
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Obsada Działów i Pracowni na dzień 31 grudnia 2011 r. 

 
Dyrektor:       dr Zofia Tylewska-Ostrowska 
 
Wicedyrektor:       mgr Wanda Pętlicka 
 
Wicedyrektor  
ds. finansowo-księgowych:     mgr Alicja Świątek-Jaros 
 
 

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 Maria Ożugowska  
Pracownicy:   mgr Ewa Chmielewska-Tomczak 

mgr Elżbieta Czapiewska 
Beata Formella 
mgr Katarzyna Garstka  
mgr Aneta Kwiatkowska 
mgr Anna Potorska 
mgr Joanna Śliwa 
Joanna Szatkowska 
mgr Anna Szturgulewska   
mgr Zbigniew Misiewicz6 
mgr Maria Skopek-Ziemlańska7 

                                                           
6 Informatyk; również praca na potrzeby innych agend 
7 Informatyk; również praca na potrzeby innych agend 
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DZIAŁ  DRUKÓW XIX I PIERWSZEJ POŁOWY XX WIEKU  
(nabytki do 1945 r.)  
Kierownik:    mgr Roman Dzięgielewski 
Pracownicy:   dr Aleksander Baliński 

dr Dagmara Binkowska 
mgr Ewa Czerniakowska 
mgr Małgorzata Czerniakowska 
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 

Andrzej Czajka 
Maria Jurczyk 
mgr Tomasz Larczyński 
Anna Łaszewska 
mgr Ewa Łuniewska 
mgr Beata Meller 
Michał Morawski 
Grażyna Müller 
Danuta Nowak   
Grażyna Ogrodowczyk 
Joanna Piskorska-Bejma 
Anna Raplis  
Teresa Wieczerzak 

 
DZIAŁ ZBIORÓW SPECJALNYCH 
Kierownik:   dr Anna Walczak 
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Pracownia Dokumentów Wtórnych i Informatycznych 
mgr Teresa Gajewska  
Józefa Klimkowska 

Pracownia Dokumentów Życia Społecznego   
mgr Anna Trojanowska 

Pracownia Fotografii 
                          mgr Marta Pawlik 

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 i Ekslibrisów 
    mgr Helena Dzienis 

Pracownia Rękopisów 
Kierownik:    mgr Zenobia Pszczółkowska  
Pracownicy:         Iwona Juras 

               mgr Jan Kordel 
                          mgr Agata Larczyńska 
    mgr Ewa Lichnerowicz  
    mgr Krystyna Świerkosz 

Pracownia Starych Druków 
Kierownik:         vacat 
Pracownicy:        mgr Beata Gryzio 

                           mgr Magdalena Madeja-Grzyb 
                           dr Maria Otto 
          mgr Ewa Ogonowska 

mgr Stefania Sychta 
                           mgr Urszula Szybowska 
    mgr Zofia Tatarek 

Pracownia Teatrologiczna  
    mgr Maria Sokołowska 
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Magazyn Zbiorów Specjalnych 

    Elżbieta Wasielewska 
    Janusz Pawlicki 
 
 

DZIAŁ KONSERWATORSKO – INTROLIGATORSKI 
Kierownik:           mgr Marta Klott-Żychska 
Pracownia Konserwacji 

mgr Alicja Krawczyk-Filip 
mgr Katarzyna Migawa 

Pracownia Introligatorska 
Marek Czyżniewski 
Andrzej Littwitz 
Jadwiga Węsierska 

Laboratorium Odkwaszania Papieru: 
Lidia Matyszczak 
Piotr Matyszczak 

 
DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY  
Wicedyrektor 
ds. finansowo-księgowych:  mgr Alicja Świątek-Jaros 
Pracownicy:        Renata Reglińska 

    Agnieszka Rykalska 
 

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY 
Komórka ds. Pracowniczych:  
Kierownik:    Barbara Foremnik 

mgr  Elżbieta Iskra 
Krzysztof Palmowski 

Pracownicy obsługi:  
Elżbieta Berenthal 
Kazimierz Ciechanowicz 
Joanna Cieciora 
Jan Garbacz 
Krystyna Garbacz 
Stefania Kiżewska 
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Elżbieta Legomina 
Teresa Litwin  
Violetta Litwin 

 
Komórka ds. Techniczno-Gospodarczych  
Kierownik:             Maciej Mielniczuk 
Pracownicy:           Andrzej Neumann 

Adam Tramowski 
 

Sekretariat :          Iwona Trojanowska 
Dariusz Palmowski8 

 
ARCHIWUM ZAKŁADOWE 

mgr Regina Liczmańska-Małek 
 

POMORSKA BIBLIOTEKA CYFROWA 
dr Maria Pelczar 

 
KANCELARIA OBRONY CYWILNEJ I PEŁNOMOCNIK 
OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 

         mgr Jan Kordel 

                                                           
8
 dodatkowo informatyk pracuje również na potrzeby innych agend 
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5. Finanse 

  

PAN Biblioteka Gdańska była finansowana z dotacji budżetu 
państwa zatwierdzonej dla Polskiej Akademii Nauk przez Minister-
stwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Część 67, Dział 730, Rozdz. 
73011 w łącznej kwocie 6 273 162,- zł. Na wysokość dotacji podmio-
towej składa się dotacja na działalność bieżącą (6 119 000,- zł) oraz 
dotacje celowe na inwestycje, tj. remont elewacji i wymianę części 
okien zabytkowego budynku Biblioteki (100 000,- zł) i na wkład wła-
sny w projekcie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, realizowanym z udziałem 
środków europejskich (54 162,- zł). 

 
Przychody z prowadzonej działalności: 

1. Kwotę 57 724,05 zł Biblioteka otrzymała w formie zaliczki  
na pokrycie wydatków realizowanego projektu Pomorska Bi-
blioteka Cyfrowa,  w części finansowanej ze środków europej-
skich z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego, od instytucji zarządzającej tj. Mar-
szałka Województwa Pomorskiego. Zmiana od 01.01.2011 
zasad finansowania placówek PAN sprawiła, że w budżecie 
na rok 2011 Biblioteka Gdańska nie dysponowała środkami 
umożliwiającymi pokrywanie bieżących należności w ramach 
PBC. Stąd konieczność wystąpienia do instytucji 
zarządzającej (Urzędu Marszałkowskiego) z prośbą o 
udzielenie zaliczki na opłacenie faktur za prace wykonane 
przez firmę Mikrofilm-Center na podstawie podpisanej w 
2010 r. umowy na digitalizację, mikrofilmowanie zbiorów 
wraz z ich katalogowym opracowaniem. Kwota, o którą Bib-
lioteka wnioskowała, 98 266,44 PLN wyliczona była jako 
75% należności za całość prac planowanych do końca 2011 r. 
W trakcie podpisywania przyznanej zaliczki okazało się, że 
beneficjent zobowiązany jest dokonać rozliczenia w ciągu 
jednego miesiąca od daty przelania na jego konto pieniędzy. 



 19 

Wymóg ten zmusił Bibliotekę do opłacenia faktur za prace 
wykonane tylko w III kwartale i zwrot na konto Urzędu Mar-
szałkowskiego 40 542,39 PLN, przeznaczonych na prace w 
IV kwartale. 

2. Biblioteka udostępniała odpłatnie innym instytucjom salę 
konferencyjną. Z wynajmu sali pozyskała kwotę 321,64 zł. 
Przychód ten przeznaczono na działalność statutową Bibli-
oteki Gdańskiej. 

3. W wyniku nieterminowego ukończenia prac remontowych 
przy wymianie okien zabytkowego budynku Biblioteki nali-
czona została (zgodnie z umową) kara umowna w wysokości 
736,55 zł. Przychód ten przeznaczono na działalność statu-
tową Biblioteki Gdańskiej. 

 
Pozostałe przychody:  
1. 75.000,- zł stanowią środki otrzymane z PAN na pre-

finansowanie realizowanego projektu PBC, tj. na opłacenie 
wydatków z pierwszej połowy roku. 

2. 100.000,- zł to darowizny celowe od sponsorów. Od Gdań-
skiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej na nagranie i wy-
danie trzeciego wol. płyty CD z Kantatami Wielkopostnymi ze 
zbiorów PAN BG (80 000) oraz od Fundacji Gdańskiej 
(20 000) na organizację międzynarodowej konferencji nau-
kowej Hevelius 2011. 

3. Urząd Miasta Gdańska 23.12.2010 r. udzielił Polskiej Akade-
mii Nauk dwuletniej, nieoprocentowanej pożyczki na prace 
remontowo-konserwatorskie przy elewacjach południowo-
zachodniej i północno-zachodniej zabytkowego budynku 
PAN BG w wysokości 500 000 zł.  
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plan 

 
wykonanie 

 
% 

 
zwrot 

DOTACJA  
z BUDŻETU 
PAŃSTWA 

 
6 273 162,- 

 
6 273 117,62 

 
99.99 

 
44,38 

 

dotacja  
podmiotowa 

 
6 119 000, 

 
6 118 978,23 

 
99,99 

 
21,77 

 

 
dotacja  
celowa 

inwestycje 
- remont  
elewacji 

 
100 000,- 

 
99 977,49 

 
99,97 

 
22,51 

wkład  
własny  
do PBC 

 
54 162,- 

 
54 161,90 

 
99,99 

 
0,10 

PRZYCHODY z 
WŁASNEJ 

DZIAŁALNOŚCI 

 
98 266,44 

 
58 773,24 

 
59,81 

 
40 542,39 

zaliczka z Urzędu Mar-
szałkowskiego na fi-
nansowanie projektu 
PBC 

 

98 266,44 
 

57 724,05 
 

58,74 
 

40 542,39 

wynajem sali konferen-
cyjnej 

 
0 

 
312,64 

 
- 

 
- 

odsetki karne za nie-
terminowe wykonanie 
usługi 

 
0 

 
736,55 

 
- 

 
- 

POZOSTAŁE 
PRZYCHODY 

 
675 000,- 

 
675 000,- 

 
100 

 
0 

 

darowizny celowe 
 

100 000,- 
 

100 000,- 
 

100 
 

0 

prefinansowanie  
wydatków na realizację  
projektu PBC 

 
75 000,- 

 
75 000,- 

 
100 

 
0 

DWULETNIA 
POŻYCZKA Z UM NA 
REMONT ELEWACJI 

 
500 000,- 

 
500 000,- 

 
100 

 
0 

 
ŁĄCZNIE 

 
7 046 428,44 

 
7 006 890,86 

 
99,44 

 
40 586,77 
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Wydatki wg rodzajów kosztów 

 

 
 
 
 
Rodzaj wydatku 

 
 
 

Koszty 
ogółem 

 

W tym 
sfinansowane 

dotacją z budżetu 
państwa 

oraz 
zobowiązania 

na początek roku 

Amortyzacja 1 464 080,33                -   

Wynagrodzenia osobowe 3 215 991,26 3 469 514,00 

Ubezpieczenia Społeczne    474 723,15     525 662,13 

Fundusz Pracy     43 367,26       46 337,87 

Odpis na ZFŚŚ   113 000,00   113 000,00 

Honoraria     45 290,00    0 

Wynagrodzenia .bezosobowe     18 557,66      11 486,00 

Zakup towarów i usług 2 207 826,01 2 007 140,13 

w tym :   

- pomoce naukowe i książki 354 266,23 354 686,63 

- materiały i wyposażenie 213 065,75          210 125,33 

- energia 655 966,80          665 861,43 

- usługi remontowe 244 904,89          244 904,89 

- usługi telefoniczne 12 905,67           12 905,67 

- usługi dost. do internetu   7 324,03            7 324,03 

- podróże krajowe 11 399,02      11 399,02 

- podróże zagraniczne   1 200,56         1 200,56 

- zakup usług pozostałych 706 793,06 498 732,57 

 
Razem  koszty 
 

 
7 582 835,67 

 
6 173 140,13 

Wydatki inwestycyjne   99 977,49    99 977,49 

  
Ogółem 
 

  
7 682 813,16 

 
6 273 117,62 
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Wykonanie kosztów wg  planu zadaniowego 
 

 
 

 

Nr 
zad. 

   Nazwa zadania Wykonanie 

1.  Gromadzenie zbiorów      354 266,23 

2.  Opieka nad zbiorami 2 900 180,95 

3.  Działalność upowszechniająca naukę  
(w tym promocja) 

  
  491 917,40 

4.  Zabezpieczenie organizacyjno-
techniczne 

3 836 471,09 

5.  Wydatki inwestycyjne na remont 
konserwatorski elewacji budynku 
zabytkowego Biblioteki 

      
 

99 977,49 

Ogółem  7 682 813,16 
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Wydatki na gromadzenie zbiorów w 2011 roku  
wg  ksiąg inwentarzowych poszczególnych rodzajów zbio-

rów: 
 
 

 druki zwarte nowe 148 916,61 zł 

 czasopisma  krajowe i  zagraniczne        96 262,99 zł 

 zbiory specjalne  381 358,94 zł 

                        w tym:  

kopie cyfrowe  177 250,30 zł 

DŻS    -   

ekslibrisy      1 620,00 zł   

eksponaty muzealne                 -     

grafika  32 525,00 zł 

fotografie       7 240,00zł 

inkunabuły              -         

kartografia  12 087,11 zł 

mikrofilmy  93 587,53 zł 

muzykalia              -       

numizmaty    4 431,00 zł 

rękopisy    19 118,00 zł 

stare druki  32 900,00 zł 

teatralia                                        600,00 zł 

                                                      ogółem: 626 538,54 zł  

 
 
Według wpisu do ksiąg inwentarzowych na dzień 31 grudnia 2011 roku 

stan ksiąg wynosił:  
 

Stan konta 010-2001-802 
Zbiory Biblioteczne  (księgozbiór) 11.686.938,54 zł 
 

Stan konta 010-2001-803 
Dzieła Sztuki i Eksponaty Muzealne     101.223,13 zł 
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Wydatki ze środków na Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN) 
 
 
                                                                                                                                             

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ 

 przyznano wydano 

archiwizacja i digitalizacja zbiorów 
specjalnych 

 
50.000,00 

 
53.796,26 

OCR zeskanowanego katalogu 
kartkowego 

 
10.000,00 

 
9.999,75 

konserwację rękopisu z XVII wieku  
10.000,00 

 
10.000,00 

tworzenie i utrzymanie bazy własnej 
VTLS 

 
80.000,00 

 
77.031,01   

zakup baz danych  
(dla potrzeb czytelników) 

 
18.000,00 

 
17.155,06 

łącznie 168.000,00 167.982,08 
zwrot 17,92 

 

Uzyskano zgodę Polskiej Akademii Nauk na przeznaczenie 
wszystkich sum stanowiących zwroty z poszczególnych zadań na  
zadanie archiwizacji. Stąd dodatkowa suma 3.814,18 zł. zasiliła 
archiwizację na łączną kwotę 53.814,18 zł.  

Koszt archiwizacji wyniósł 53.796,26 zł., a na konto PAN 
zwrócono faktycznie 17,92 zł. 
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6. Stan zbiorów i ich wartość wg Ksiąg Inwentarzowych 
 

1. Druki zwarte XIX – XXI wieku    579.657 wol. 
o wartości    2.283.020,63 zł 

2. Wydawnictwa ciągłe XIX – XXI wieku   96.631 wol. 
o wartości    1.405.838,44 zł 

 

liczba tytułów czasopism ogółem                            7.8849 
liczba tytułów, które wpłynęły w 2011 r.                718 

  

3. Zbiory Specjalne                                
           ilość     wartość zł 

kopie cyfrowe10           5.173        835.706,94                 

DŻS  28.175  (w tym193 kasety) 19.573,93 

ekslibrisy wraz z albumami  12.803 7.859,87 

eksponaty muzealne               109 101.223,13 

fotografie wraz z albumami           33.272 83.144,91 

grafika            8.119       174.715,72 

kartografia           10.765  127.707,27 

mikrofilmy 11           13.096  1.729.105,73 

muzykalia12 144          388,00 

numizmaty 3.954 55.687,27 

reprodukcje starych druków               116 189,25 

rękopisy            9.779        415.800,91 

stare druki 
w tym: inkunabuły  

          60.446 
  664                 

4.432.671,67 
1.874.301,23 

teatralia13            9.561 115.528,00 

                                                           
9 W tym 11 nowych i 2 przeniesione z druków zwartych w wyniku melioracji. 
10 zapisane na 7.353 płytach CD + dyskach zewnętrznych 
11 utrwalone na 2.241.667klatkach – 8.233 szpulach 
12 oddaje stan inwentarza założonego w 2009 roku w związku  z powstaniem Pracowni Muzyko-

logicznej. Z zasobu historycznego wyselekcjonowano dotąd 602 pozycje muzykaliów z rękopisów i 617 
ze starych druków. Proces wyłaniania  muzykaliów  nie został jeszcze zakończony. Skontrum zbiorów 
XIX w. pod katem wyłaniania muzykaliów przewiduje się na r.2012. 

13 stan inwentarza założonego w 2005 r. w związku z powstaniem Pracowni Teatrologicznej. Z za-
sobu historycznego wyselekcjonowano dotąd 17.117 obiektów teatralnych z DŻS oraz 133 z rękopisów 
XX wieku.. 
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ogółem:         195.512   8.099.302,60 
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7. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów 

 
DRUKI ZWARTE I WYDAWNICTWA CIĄGŁE XIX–XXI W. 

 
Stan księgozbioru druków zwartych XIX i XXI w. na dzień 

31.12.2011 r. wyniósł  579.657 wol. o wartości 2 283 020,63 zł. 
Do Księgi Inwentarzowej Druków Zwartych Nowej Książki w roku 

2011 wpisano: 
 

sposób nabycia ilość wol. wartość zł 

kupno 3.464 148.916,61 

dary 2.171 50.500,34 

wymiana 73 2.997,00 

zasób 52           
2.087,00 

ogółem: 5.760 204.500,95 

( w tym: polskich 5.627 wol., obcych 133 wol.) 

                       

Przez Księgę Ubytków przeprowadzono 396  wol. o wartości 
3,14 zł. 

    

Wymianę zagraniczną prowadzono z 53 instytucjami z 26 krajów. 
W ramach tej współpracy otrzymano 80 wol. druków zwartych i 152 
egz. czasopism; wysłano 59 wol. druków zwartych, 72 egz. czasopism 
i 18 płyt CD. Najaktywniejsze instytucje to: Rossijskaja gosu-
darstvennaja biblioteka (Rosja), Slovenska akademija znanosti i 
umetnosti (Slowenia), Lietuvos mokslu akademijos Vrublevskiu bi-
blioteka (Litwa), Herder Institut (Niemcy), Academia Romana Biblio-
teka (Rumunia). 

Kartoteka akcesyjna darów liczyła około 230 kont stałych (z tego 
aktywna współpraca dotyczyła 54 kont) oraz około 170 ofiarodaw-
ców prywatnych i instytucjonalnych. Wśród tych ostatnich na wyróż-
nienie zasługują: wydawnictwo Bernardinum i wydawnictwo sło-
wo/obraz/terytoria, Biblioteka PAU i PAN w Krakowie, Instytut 
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Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Studiów Politycznych PAN, Bi-
blioteka Sejmowa, Biblioteka KUL.   

W formie darów otrzymano 2.047 wol., 8 CD, 1 egz. nut, 1 tecz-
kę z mapami, 1 teczkę z tablicami, 3 DŻS-y; wysłano 162 wol. (w tym 
EO). 

 
Ważniejsze nabytki zagraniczne druków zwartych: 

- The Grove Encyclopedia of Northern Renaissance Art. Wol. 
I-III. Oxford 2009. 

- Johnston R.: Travels through part of the Russian Empire and 
the Country of Poland. [b.m.r.w.] 

- Carr J.A.: Northern Summer of Travels round the Baltic. 
London 1805. 

 
Stan wydawnictw ciągłych na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 

96.631 wol. o wartości 1.405.838,44 zł. 
Do Księgi Inwentarzowej Wydawnictw Ciągłych w 2011 roku 

wpisano: 
 

sposób nabycia: ilość wol. wartość zł. 

kupno                
923 

96.262,99 

dary                
612 

16.217,50 

wymiana                  
84 

3.377,00 

zasób                    
1 

10,00 

         
OGÓŁEM 

             
1.620 

115.867,49 

(w tym: polskich 1276  wol., obcych 344 wol.) 

 
 
Prenumerata objęła 262 tytuły (265 egz.) czasopism polskich o 

wartości 33.225,46 zł oraz 64 tytuły czasopism zagranicznych o war-
tości 40.156,19 zł. 
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Stan bieżących tytułów i egzemplarzy pochodzących ze wszyst-
kich źródeł: 

 
 tytułów       egzemplarzy  

polskie                      565            575 

obce                       153 153 

                 
ogółem: 

718 728 

 

Ważniejsze nabytki zagraniczne czasopism (tytuły z wymiany zagra-
nicznej) :  

- Bibliotekovedenie (Rosja) 

- Bibliografija (Rosja) 

- Journal/Universität Leipzig (Niemcy) 

- Cahiers de Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation 
Médiévale (Francja). 

 

Ważniejsze nabytki zagraniczne czasopism (tytuły z prenumeraty): 

- American Literature (Rosja) 

- English Historical Review (Wielka Brytania) 

- Journal of Victorian Culture (Wielka Brytania) 

- The Library (Wielka Brytania) 

- Der Spiegel (Niemcy) 
 

W Dziale Gromadzenia sprawdzono łącznie około 200 ofert li-
czących  ponad 12 tysięcy pozycji i złożono 100 zamówień. Śledzono 
bieżący rynek księgarski, antykwaryczny, uczestniczono w Targach 
Książki w Krakowie.  

Nadano 4.450 sygnatur opracowanym w Virtui publikacjom i 
wpisano je do Księgi Inwentarzowej. 

Nowe Nabytki w liczbie 3.444 poz. wpisywano bezpośrednio do 
internetowej bazy danych, umożliwiając czytelnikom bieżące śledze-
nie nowości. 

Prowadzono Księgę Ubytków wykreślając na podstawie protoko-
łów ubytków 396 pozycji z ksiąg akcesyjnych i inwentarzy topogra-
ficznych. 
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Współuczestniczono w pracach przy księgozbiorze Biblioteki 
Warszawskiej – wykonując pieczętowanie, kody i paski zabezpieczają-
ce na 33 półkach magazynowych. 

 

Dział Druków XIX i pierwszej połowy XX w. przejął od O. 
Dominikanów depozyt gdańskiego proboszcza parafii św. Mikołaja, 
ks. Magnusa Bruskiego (1886-1945), który po odkażeniu zostanie 
wpisany do księgi depozytu wieczystego i opracowany w VTLS, two-
rząc oddzielna kolekcję. 

 
ZBIORY SPECJALNE  
Do Ksiąg Inwentarzowych Zbiorów Specjalnych w 2011 roku 

wpisano: 
 

Zbiory Zakup Dary Zasób Razem 

 ilość wartość ilość wartość ilość wartość ilość wartość 

Kopie 
cyfrowe     

3.179 177.250,30 24 11.545,90 207 7448,86 3.410 196.245,06 

DŻS - - 260 735,00 - - 260 735.00 

Ekslibrisy 
łącznie z 
albumami             

108 1.620,00 - - - - 108 1.620,00 

Eksponaty 
muzealne    

- - - - - - - - 

Fotografie 
łącznie 
z albumami                   

23 7.240 1.795 1.795,00 - - 1.818 9.035,00 

Grafika   40 32.525,00 12 2.948,00 - - 52 35.473,00 

Inkunabuły - - - - - - - - 

Kartografia 58 12.087,11 1 10,00 - - 59 12.097,11 

Mikrofilmy 477 93.587,53 202 10.337,36 - - 679 103.924,89 

Muzykalia - - - - 38 76,00  38 76,00 

Numizmaty 67 4.431,00 7 270,00 - - 74 4.701,00 

Rękopisy14 407 19.118,00 77 10.035,00 6 015 490 29.153,00 

Stare druki16 
bez 
inkunabułów   

6 32.900,00 - - 848 390.500,00  854 423.400,00 

Teatralia 1 600,00 3028 24.468,00 - - 3.209 25.068,00 

 
Ogółem 

 
4.366 

 
381.358,94 

 
5.406 

 
62.144,29 

 
1.137 

 
398.100,86 

 
11.053 

 
841.528,06 

 

                                                           
14 W rękopisach znajduje się depozyt zawierający 24 poz. wartości: 7.000; doliczony 

został do całości rękopisów. 
15

 Jest to część większego zakupu z 1974 r. którego wartość została już uwzględniona. 
16

 Wartość 9 poz. starych druków z „Su”, wyceniona jest w inwentarzu „Su” 
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   Ważniejsze nabytki: 

 
STARE DRUKI 
1. SAVONAROLA  Johannes Michael, Practica maior…, Venetiis 1547. 

Na przedniej    wyklejce dzieła ręcznie malowany ekslibris heraldyczny 
gdańskiej rodziny Schmidtów. 

2. [POMERANICA]. Plena et ex autographo descripta formula Stumis-
dorffensium pactorum…, Dantzigk 1635. Tzw. klocek biblioteczny za-
wierający 13 bardzo rzadkich druków.   

NUMIZMATY 
Medale i monety wydane z okazji Roku Jana Heweliusza. 
EKSLIBRISY 
Ekslibrisy artystów skandynawskich: Ingi Johansson, Joh. Larsena, Peka 
Törmä, Jørgena Rasmusena, Hermana Reyersa, Evalada Løfberga, E. 
Möbiusa  
FOTOGRAFIE 
Pocztówki Gdańska i okolic wydane przed 1945 r. 

KARTOGRAFIA 
1. [Polska] – Carta geologia totus Poloniae, Moldaviae, Transilva-

niae... S. Staszic 1815 
2. [Bałtyk-Zatoka Gdańska] F.de Witt  1675. Mapa wybrzeża Bałty-

ku od Helu po Rygę.  
RĘKOPISY 
1. Sztambuch z XVIII w. Riesemanna z Talinna. 
2. Pamiętnik angielskiego oficera z notatkami z Gdańska i rysunkami 
3. Sztambuch Cezara Rotenburga z Gdańska z wpisami rodziny i 

znajomych  przede wszystkim z Gdańska 
4. Uzupełnienie archiwów A. Jurewicza, Zbigniewa Jankowskiego i 

Teresy Ferenc przede wszystkim o korespondencję 
5. Spuścizna Hanny Domańskiej i fragment papierów jej matki – 

Bożeny.  Wśród nich są materiały dotyczące kuzyna ze strony ojca 
Hanny – Melchiora Wańkowicza,  działalności w harcerstwie Bo-
żeny,  dokumentacja jej udziału w Powstaniu Wielkopolskim, bez-
pośrednio powojenne w Gdańsku, początki działalności Akademii 
Lekarskiej, dużo rodzinnych fotografii itp. 

6. Uzupełniane też było archiwum Jerzego Michalaka. 
7. Dwa autografy listów Stanisława Przybyszewskiego do Adolfa 

Baslera w  Paryżu z1899 roku  w j. polskim. 
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GRAFIKA 
1. Johann Lorenz II Rugendas, Oblężenie Gdańska przez wojska 

napoleońskie  w 1807 r. Akwatinta/mezzotinta, kolorowana 
2. Berthold Hellingrath, Widok ma kościół Mariacki w Gdański od 

półn. zach. Akwaforta.   
   
W Dziale Zbiorów Specjalnych sprawdzono około 6.000 poz. z 

ofert antykwariatów, domów aukcyjnych i ofert  prywatnych. Uczest-
niczono w dużej aukcji antykwariatu Lamus w Warszawie dokonując 
zakupu ważnych uzupełnień księgozbioru.  
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8. Opracowanie zbiorów 

 

DRUKI ZWARTE I WYDAWNICTWA CIĄGŁE XIX-XXI W. 

Druki zwarte i wydawnictwa ciągłe XIX-XXI wieku objęte opraco-
waniem on-line. 

  
Opracowanie odbywa się w wersji 2010.1.3.3 systemu VIRTUA. 
W dniu 31.12.2011 r. katalogowa baza on-line BG PAN zawierała17: 

- 63.491 rekordów bibliograficznych, w tym 2.895 rekordów biblio-
graficznych czasopism   

- 69.321 rekordów egzemplarza  

- 147.418 rekordów haseł wzorcowych   

- 3.403 rekordów zasobu   
 
W roku 2011 do katalogowej bazy on-line BG PAN wprowadzono: 

- 12.604 rekordów bibliograficznych 

- 12.707 rekordów egzemplarza  

- 21.641 rekordów haseł wzorcowych   

- 680 rekordów zasobu (w tym w wyniku retrokonwersji czasopism 
322 tytułów=2.308 wol.). 

    
W Dziale Opracowania (druki nowe) utworzono 6.223 nowych 

rekordów bibliograficznych: 1.452 własnych oraz 4.771 skopiowa-
nych; nie ma żadnych zaległości w opracowaniu przedmiotowym. 
Wszystkie pozycje na bieżąco otrzymują charakterystykę rzeczową 
zgodną z językiem KABA, zdecydowana większość tytułów otrzymu-
je 2-3 hasła przedmiotowe. Na potrzeby rzetelnego opracowania 
przedmiotowego utworzono 785 rozwiniętych haseł przedmioto-
wych i korzystano z istniejącej w NUKAT leksyki. 

                                                           
17

 dane obejmują całość stanu bazy VIRTUA. Obok nowej książki katalogowane są dokumenty 

kartograficzne (1.068 rekordów bibliograficznych), stare druki (1.883 rekordów bibliograficznych), 
księgozbiór literowy XIX wieku Od (3.358 rekordów egzemplarzy) oraz zasób opracowywany w Stacji 
Naukowej PAN w Rzymie (5.416 rekordów egzemplarza). 
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W roku 2011 wprowadzono do ogólnopolskiej bazy NUKAT: 

- 3.481 rekordów bibliograficznych różnego typu, w tym 96 rekor-
dów dokumentów elektronicznych, powiększając tym samym liczbę 
rekordów autorstwa PAN BG do 15.257; 

- 3.121 haseł wzorcowych powiększając liczbę rekordów autorstwa 
PAN BG do 16.691. 

 
Tym samym na dzień 31.12.2011 w bazie NUKAT funkcjonowa-

ło łącznie 31.948 rekordów bibliograficznych i haseł wzorcowych 
autorstwa PAN BG. 

 
Od 11.02.2005 r. katalog on-line PAN BG dostępny jest w Kata-

logu Rozproszonym Bibliotek Polskich (KARO) obsługiwanym 
przez serwer UMK w Toruniu. 

 
Uruchomione od 2007 r. internetowe narzędzie Google Analy-

tics – licznik wejść na stronę katalogu VIRTUA, odnotował w 2011  
roku 9.625 osób (z Polski i z całego świata) korzystających z katalogu 
i wchodzących 21.367 razy na stronę (303.003 odsłon), a liczba oglą-
danych przez nich indeksów, egzemplarzy, zasobów była oczywiście 
wielokrotnie większa. Największa frekwencja była w marcu, naj-
mniejsza w sierpniu. 

 
Nadano 4.728 sygnatur nowościom w ramach Item Record 

(Głównie Dział Gromadzenia).  
 
Kontynuowano prace nad scalaniem bazy lokalnej (dane sprzed 

powstania NUKAT) z bazą NUKAT w ramach projektu: NUKAT-
AUTOSTRADA INFORMACJI CYFROWEJ. Etap I miał miejsce 
w 2010 roku, etapy II-IV w roku 2011. W wyniku realizacji projektu 
wprowadzono 480 rekordów tytułów. 

 
Dotychczas lokalny system VIRTUA rejestrował czasopisma wy-

dane po 1.01.1999. W roku 2011 retrokonwersji rozpoczętej w 2008 
roku poddano 322 (2.308 wol.) tytułów czasopism, przenosząc pełne 
opisy zasobów z katalogu kartkowego do katalogu komputerowego. 
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Stan retrokonwersji na 31.12.2011 wynosił: 880 tytułów czasopism w 
10.047 wol. 

 W 2011 roku kontynuowano współpracę ze Stacją Naukową 
PAN w Rzymie (rozpoczętą w 2010 r.) wprowadzając do naszej bazy 
lokalnej opisy z lokalizacją rzymską. W wyniku tej współpracy w roku 
2011 skopiowano 3.543 rekordów bibliograficznych i nadano 4.086 
sygnatur (rekordów egzemplarza). 

Stan zbiorów rzymskich w bazie lokalnej Biblioteki Gdańskiej na 
dzień 31.12.2011 r. wynosił: 4.622 rekordy, którym nadano 5.416 
sygnatur rekordów egzemplarza). 

 

Kontynuowano rozpoczęte w 2010 roku formalne i rzeczowe 
opracowywanie Biblioteki Warszawskiej (przejętej po likwidacji Bi-
blioteki PAN w Warszawie) wprowadzając 475 rekordów bibliogra-
ficznych (194 rekordów bibliograficznych własnych i 281 skopiowa-
nych). Zachowuje się sygnatury oryginalne z dodatkiem „W”. 

 

Księgozbiór historyczny (lata 1801-1945, sygnatury literowe) 
 
Kontynuowano podjęte w 2010 roku prace nad pierwszą wersją 

zintegrowanego katalogu  czasopism z lat 1801-1945 w zbiorach BG 
PAN, funkcjonującego jako baza danych. Baza jest dostępna na stro-
nie www.bgpan.gda.pl . Do bazy dodano 624 rekordów.  

Stan bazy: 1.722 rekordy tytułów czasopism z zawartością zaso-
bów. Baza będzie sukcesywnie powiększana. W bazie odnotowano 
1.193 odwiedziny 888 użytkowników z 17 krajów, ponadto czytelnicy 
bazy skierowali do Działu 12 kwerend i zamówień. 

W roku 2009 rozpoczęto opracowanie formalne i przedmiotowe 
w systemie VIRTUA. Przedmiotem katalogowania on- line był dział 
Od – dotyczący Gdańska. 

W 2011 roku opracowano formalnie 1.249 wol. druków zwartych 
tworząc 1.007 rekordów własnych, kopiując 48 rekordów i modyfiku-
jąc 19 rekordów. 

Wprowadzono 360 haseł autorskich własnych, 89 haseł korpora-
tywnych i 18 haseł seryjnych własnych, razem stworzono 467 haseł 
własnych. Skopiowano 59 haseł i zmodyfikowano 58 haseł. Korektą 
objęto 1.001 rekordów, status nadano 1249. 

http://www.bgpan.gda.pl/
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 Charakterystykę rzeczową otrzymało 1.015 tyt. w 2.086 wol., do 
wykonania której użyto 715 haseł skopiowanych i utworzono 20 ha-
seł w NUKAT, a także opracowano 3.069 haseł podwiązanych w 
NUKAT i w BG PAN. Korektą objęto 8 rekordów. 

Opracowanie formalne czasopism rozpoczęte w 2010 roku zao-
wocowało w 2011 roku opracowaniem 206 rekordów bibliograficz-
nych czasopism z działu Od, liczących 1.519 wol. Przy opracowaniu 
utworzono 164 rekordów własnych, 14 rekordów skopiowano i 7 
rekordów zmodyfikowano. Wprowadzono 25 haseł autorskich wła-
snych i 43 skopiowanych. Korektą objęto 117 rekordów, status nada-
no 206. 

Spisano 4.265 wol. kolekcji literatury angielskiej i amerykańskiej 
opublikowanej przez wydawnictwo TAUCHNITZ z Lipska. Pozo-
staje jeszcze do spisania 250 wol. – kolekcja wyodrębniona (dawna 
sygn. T.Ed.) 

 

ZBIORY SPECJALNE 
 

W Dziale Zbiorów Specjalnych zbiory opracowywano zarówno 
metodą tradycyjną jak i w systemie VIRTUA (od 2009 roku).  

W systemie VIRTUA w Dziale Zbiorów Specjalnych opracowy-
wano w 2011 roku następujące typy dokumentów: stare druki, karto-
grafię, fotografię. 

W Pracowni Starych Druków opracowano w systemie VIRTUA  
1.006 tytułów. Wykonano: 

- rekordów bibliograficznych własnych – 950;  

- rekordów bibliograficznych kopiowanych – 56;  

- rekordów bibliograficznych modyfikowanych – 22;  

- haseł autorskich własnych – 878;  

- haseł korporatywnych własnych – 5;   

- haseł seryjnych własnych – 37,  

- haseł kopiowanych 106;  

- haseł modyfikowanych – 216;  

- korekt – 950;  

- nadano 1.114 statusów. 
 
Stan bazy na dzień 31.12.2011 r.:  
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- 1 883 rekordów bibliograficznych starych druków,  

- 2 008 rekordów egzemplarza (w tym 14 inkunabułów). 
  
   W Pracowni Kartografii do katalogu NUKAT wprowadzono 

284 rekordów bibliograficznych map z okresu XIX-XXI w. sporzą-
dzając: 

- 220 rekordów bibliograficznych własnych;  

- kopiując 64 rekordy bibliograficzne;  

- modyfikując 49 rekordów bibliograficznych;  

- utworzono haseł przedmiotowych rozwiniętych 29,  

- haseł wzorcowych autorskich 12.  
Wszystkie otrzymały charakterystykę rzeczową. Stan bazy – 1.068 
rekordów bibliograficznych dokumentów kartograficznych. 

 
   W Pracowni Fotografii rozpoczęto wprowadzanie do VIRTUI 

fotografii i pocztówek tworząc 94 rekordy bibliograficzne, wszystkie 
własnego autorstwa, nadając 96 statusów; korekt wykonano 96. 

 
   W Pracowni Teatrologicznej w ramach kontynuacji opracowa-

nia księgozbioru Hebanowskiego skopiowano 270 rekordów biblio-
graficznych druków zwartych.  

     
  W Pracowni Starych Druków umieszczono na platformie cy-

frowej PBC 790 opisów bibliograficznych (wg Dublin Core) zbiorów 
starych druków, zbiorów XIX wieku oraz fotografii, uzupełnionych o 
podgląd strony tytułowej i powiązanych bezpośrednim linkiem z 
systemem VIRTUA. 

 
  W Pracowni Rękopisów opracowano i  wprowadzono do bazy 

komputerowej  rękopisów 1.320 opisów z akcesji. 
 
W systemie tradycyjnego opracowania wykonano: 

-  1.779 kart katalogowych dla 679 poz. inw. mikrofilmów (296 
szpul; ) 

- 1.341 kart katalogowych dla 3.630 pozycji kopii cyfrowych 
zapisanych na 1.337 płytkach CD; 
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- opracowano 625 pozycji DŻS, wykonując 765 kart katalogo-
wych; 

- opracowano 64  ekslibrisów, wykonując 64 karty katalogowe; 

- opracowano 48 numizmatów, wykonując 48 kart kat-
alogowych;  

- opracowano 40 pozycji rękopisów, wykonując 41 kart katalo-
gowych i 858 kart indeksowych; zmeliorowano 25 poz. wy-
konując 80 kart katalogowych i 223 karty indeksowe; 

- wprowadzono do komputera (Word) 142 pozycji jednostko-
wych akcesji rękopisów ze szczegółowymi informacjami z 
zakresu treści i formy; 

- wprowadzono do komputera (Word) opisy 47 programów te-
atralnych; 

- wprowadzono do komputera (Word) opisy 198 pozycji ze 
zbioru grafik; wykonano 212 kart katalogowych; 

- wykonano 152 opisów rękopisów i 52 starych druków udo-
stępnianych w Czytelni Zbiorów Specjalnych. 

 
Wykonano opracowanie 91 haseł katalogowych do katalogów 

wystaw:  

 noty katalogowe 75 obiektów zbiorów specjalnych do broszu-
ry-katalogu wystawy poświęconej J. Heweliuszowi oraz poka-
zu cimeliów Biblioteki Gdańskiej z okazji XXVII kongresu 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliofilów i wizyty 
członków Stowarzyszenia w Bibliotece Gdańskiej (Exhibition 
Catalogue) 

 16 not katalogowych do katalogu wystawy Obok. Polska-
Niemcy : 1000 lat historii w sztuce. (Katalog wystawy).  

Ponadto wykonywano podpisy, krótkie informacje do ekspona-
tów prezentowanych na poszczególnych wystawach zbiorów specjal-
nych.     

 
ARCHIWUM 

 

W Zakładowym Archiwum opracowano zawartość: 

 7 teczek materiałów dotyczących remontu i rozbudowy bu-
dynków bibliotecznych,  
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 4 ksiąg inwentarzowych wyposażenia z roku 1982,  

 1 poszytu dotyczącego KBN, 

 49 teczek z aktami osobowymi pracowników i byłych pra-
cowników, 

 16 poszytów zawierających korespondencję, skierowaną do 
Działu Zbiorów Specjalnych.  

 
Ponadto zmodyfikowano Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, po 

konsultacjach z dyrekcją i kierownikami działów.  
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9. Udostępnianie zbiorów 

 

W 2011 roku z usług Biblioteki korzystało ogółem 51 462 czytel-
ników. 

 

 użytkownicy stacjonarni 14 208   osób 

 użytkownicy on line 37 254 osoby 

 
Odnotowano 14 208 czytelników korzystających „na miejscu” z 

czytelni, pracowni i wypożyczalni Biblioteki Gdańskiej. 
 

 czytelnie 11 184 osoby 

 pracownie 566 osób 

 wypożyczalnia miejscowa 2 401 osób 

 wypożyczalnia międzybiblioteczna 57 instytucji 

 
Oprócz tradycyjnych czytelników co roku powiększa się 

grono użytkowników docierających do zbiorów lub do informacji 
bibliotecznej, zawartej na stronie internetowej PAN BG we własnych 
bazach danych i katalogach. Zestawienia statystyczne w układzie ge-
ograficznym ukazują zainteresowanie Biblioteką Gdańską 
użytkowników z 40 krajów całego świata (głównie z Niemiec, Włoch, 
Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Szwecji). 

Na stronie internetowej PAN BG dostępne są stale uaktual-
niane bazy danych, informujące o zasobach biblioteki.  

Baza rękopisów obejmuje pozycje jeszcze nieopracowane ka-
talogowo i ma umożliwić czytelnikom jak najpełniejszy dostęp do 
rękopiśmiennego zasobu Biblioteki jeszcze przed jego właściwym 
opracowaniem i wydaniem w formie katalogów drukowanych.  

Baza czasopism założona w 2009 r. zawiera pozycje wydane 
w latach 1801-1945; nie tylko gdańskie i pomorskie, ale również o 
zasięgu europejskim i światowym. 
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Baza ikonograficzna - Kartoteka powstaje na podstawie, 
pochodzącej z lat 50-tych, kartoteki Materiały do dziejów budowli 
gdańskich z książek i rycin znajdujących się w zbiorach BG PAN, a środki 
na jej finansowanie pochodzą z wkładu własnego Fundacji Biblioteki 
Gdańskiej oraz z grantów Urzędu Miasta. Zadanie realizuje zespół 
pracowników Biblioteki Gdańskiej i Muzeum Historycznego Miasta 
Gdańska - Dom Uphagena.  

Odnotowano 78 760 wejść na stronę internetową Biblioteki. 
Ponadto najcenniejsze zbiory biblioteczne w wersji cyfrowej 

sukcesywnie są udostępniane on line na stronach Pomorskiej Biblio-
teki Cyfrowej (www.pbc.gda.pl). Ten sposób dostępu cieszy się coraz 
szerszym zainteresowaniem czytelników. 

 

 użytkownicy/ilość 
wejść na stronę 

ilość 
odsłon 

PBC 26 000/brak danych 100 813 

katalog VIRTUA 9 625 / 21 367 303 003 

katalogi zeskanowane brak danych 99 22418 

baza rękopisów 424 / 620 1 163 

baza czasopism 888 / 1 193 1 991 

baza ikonograficzna 317 / 537 3 703 

ŁĄCZNIE 37 254 użytkowników 509 897 

 
Łącznie udostępniono użytkownikom Biblioteki 142 748 pozycji, 

liczących 159 909 woluminów. 
 ILOŚĆ POZ. ILOŚĆ WOL. 

czytelnie 28 815 45 913 

pracownie 10 665 10 665 

wypożyczalnia miejscowa 2 194 2 245 

wypożyczalnia międzybiblioteczna 261 273 
ŁĄCZNIE  
UDOSTĘPNIONO NA MIEJSCU 

 
41 935 

 
59 096 

PBC – udostępnianie on line 100 813 100 813 

ŁĄCZNIE 142 748 159 909 
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 Obliczone na podstawie różnicy ilości odsłon do końca 2011 i stanu z końca 

2010, tj. 178 224-79 000=99 224. 

http://www.pbc.gda.pl/
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CZYTELNIE 
Biblioteka dysponowała czterema czytelniami: Ogólną, Czaso-

pism, Zbiorów XIX w. i pierwszej poł. XX w. oraz Zbiorów Specjal-
nych, a ponadto 3 pomieszczeniami do pracy indywidualnej (PPI). 
Łącznie 82 miejsca. 

  

 
Czytelnie 

 
Ile miejsc? 

Ile  
dni w roku  

czynna? 

 
Ilu  

czytelników? 

 
Średnia 

odwiedzin 
 
CZASOPISM 

 
10 

 
218 

 
1 541 

 
7 

ZBIORÓW  
XIX W. 

 
11 

 
223 

 
1 264 

 
6 

 
OGÓLNA 

 
46 

 
260 

 
6 702 

 
26 

 
PPI 

 
3 

 
260 

 
186 

 
-- 

ZBIORÓW 
SPECJALNYCH 

 
12 

 
221 

 
1 491 

 
7 

 
 

W Czytelniach Ogólnej, Czasopism i PPI (łącznie) 
udostępniono: 

 

 

 
RODZAJ ZBIORÓW 

ILOŚĆ  
DZIEŁ 

ILOŚĆ  
WOLUMINÓW 

druki zwarte XX - XXI w. 7 628 8 141 

wydawnictwa ciągłe (czasopisma) 5 387 15 137 

księgozbiór podręczny   1 845 2 270 

mikrofilmy  371 1 241 

kopie cyfrowe 15 66 szpul 

 OGÓŁEM 15 246 26 855 
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W Czytelni XIX i pierwszej połowy XX w. udostępniono:  
 

 
 

W  Czytelni Zbiorów Specjalnych łącznie udostępniono: 
  

RODZAJ ZBIORÓW ILOŚĆ POZ. ILOŚĆ WOL. 

inkunabuły 118 121 

stare druki 1 460 2 355 

rękopisy 691 834 

biblioteka podręczna  5 339 5 477 

nowa książka (XIX-XXI w.) 915 1 397 

czasopisma  152 278 

DŻS   50 797 

mikrofilmy 869 1 641 

CD 23 13 

RAZEM 9 617 12 913 

 

RODZAJ ZBIORÓW ILOŚĆ POZ. ILOŚĆ WOL. 

druki zwarte XX - XXI w. 2 527 3 031 

 wydawnictwa ciągłe (czasopisma) 622 1 650 

 księgozbiór podręczny   575 678 

 mikrofilmy  221 725 

 CD 7 61 

 OGÓŁEM                                 3 952 6 145 
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PRACOWNIE 
 

Czytelnicy korzystający ze zbiorów ekslibrisów, grafiki, karto-
grafii, numizmatów, fotografii i teatraliów byli obsługiwani w pra-
cowniach tych zbiorów. Ponadto w pracowniach udostępniane są 
również rękopisy i stare druki objęte klauzulą szczególnej ochrony.  

Pracownie, które były otwarte przez 125 dni w roku, dysponowa-
ły 21 miejscami i  odnotowały 566 odwiedzin czytelników, co stano-
wi średnio 4,5 osoby dziennie. 

 

(Liczba tyt. równa jest liczbie wol.) 
 
 

 
RODZAJ ZBIORÓW 

ILOŚĆ  
POZYCJI 

ILOŚĆ  
CZYTELNIKÓW 

inkunabuły 2 1 

stare druki 18 2 

grafika 1 656 204 

kartografia 3 880 164 

fotografie 4 406 79 

dokumenty życia społecznego        476 5 

teatralia   80 94 

ekslibrisy  31 4 

numizmaty 16 3 

rękopisy 100 10 

ogółem:           10 665 566 
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WYPOŻYCZALNIA MIEJSCOWA  I  MIĘDZYBIBLIOTECZNA 
 

Do wypożyczalni miejscowej w 2011 roku zapisano 8 nowych 
czytelników, a 6 zostało wypisanych. W dniu 31.12.2011 były zareje-
strowane 573 osoby. 

 

W Y P O Ż Y C Z A L N I A  M I E J S C O W A  

dni otwarcia 176 

odwiedziny 2 401 

średnia odwiedzin dziennie 14 

zamówienia 2 198 

zamówienia niezrealizowane 4 

wypożyczenia 2 194 dzieł 

2 245 wol. 

zwroty 2 451 dzieł 

2 546 wol. 

prolongaty 87 

wysłane upomnienia 2619 

 
 

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA 

dni otwarcia 176 

instytucje zarejestrowane 57 

zamówienia przysłane 275 

zamówienia przysłane niezrealizowane 14 

 
wypożyczone pozycje 

228 
dzieł 

240 wol. 

33 kopie 

zamówienia wysłane 20 

zamówienia wysłane niezrealizowane 2 

sprowadzone pozycje 18 dzieł 

18 wol. 
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 Efektem wysłanych upomnień był zwrot 44 przetrzymywanych wolumi-

nów. 
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INFORMACJA 
 

Podstawowym źródłem informacji o PAN Bibliotece Gdańskiej 
była strona internetowa www.bgpan.gda.pl , na której odnotowano 
120 000 odwiedzin czytelników, szukających informacji o zbiorach, 
katalogach, strukturze czy wydarzeniach, mających miejsce w Biblio-
tece. Zainteresowanie Biblioteką wyraźnie wzrosło, w związku z ak-
tywnym uczestnictwem w obchodach Roku Jana Heweliusza (mię-
dzynarodowa konferencja, szereg wystaw, pokazów i odczytów). 

 
W obu budynkach Biblioteki działa 5 ośrodków informacji nau-

kowej. 
 
1. Informacja Naukowa dot. zbiorów specjalnych i zbiorów wy-

danych przed 1945 rokiem. 
a. Dział Zbiorów Specjalnych: 

 opracowano 294 kwerendy pisemnych, w tym 89 za-
granicznych; 

 udzielono 808 konsultacji językowych i merytorycz-
nych; 

 udzielono 2 305 informacji katalogowych. 
b. Dział Druków XIX wieku i pierwszej połowy XX 

wieku: 

 opracowano 28 kwerend, w tym 2 zagraniczne; 

 udzielono 63 konsultacji merytorycznych podczas dy-
żurów katalogowych;  

 udzielono 1272 informacji na dyżurach w czytelni. 
 

2. Informacja Naukowa dot. zbiorów nowych (po 1945 r.) – 
Dział Udostępniania i Informacji Naukowej: 

a. opracowano 52 kwerendy, w tym 7 zagranicznych; 
b. udzielono pisemnej odpowiedzi na 47 pytań, 

wysłanych ze strony www Biblioteki przez czy-
telników korzystających z formularza kontak-
towego; 
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c. skierowano 16 zapytań do bibliotek i instytucji 
krajowych w celu uzyskania informacji biblio-
graficznych lub katalogowych dla czytelników; 

d. udzielono telefonicznie 458 informacji katalo-
gowych; 

e. na bieżąco uzupełniano bibliografię opracowań 
dotyczących PAN BG; 

f. zebrano i przygotowano dla „Przeglądu Biblio-
tecznego”  zbiór informacji o wydarzeniach z 
2010 r. do działu Kronika życia naukowego biblio-
tek ; 

g. udostępniono czytelnikom dostęp do zakupio-
nych baz danych on line. 
 

3. Ośrodek Informacji Turystycznej działający przy Pracowni 
Kartografii udzielił 607 informacji, m.in. na podstawie opra-
cowywanej kartoteki Dokumentacja budowli gdańskich w zbiorach 
BG PAN. 
 

4. Ośrodek Informacji dot. piśmiennictwa na temat Gdań-
ska od X wieku. Zespól opracowujący bibliografię Gdańsk w 
literaturze : bibliografia od roku 997 do dzisiaj udzielił 47 informa-
cji. 

 
5. Ośrodek Informacji Muzykologicznej udzielił 22 wyjaśnień 

dot. gdańskiego dziedzictwa muzycznego. 
 

Czytelnicy Biblioteki Gdańskiej mogli korzystać z naukowych 
baz danych: 

 EBSCO – 289 użytkowników,  

 Encyclopedia Britannica Online - 122, 

 LexPolonica (do 07.11.2011) - 730, 

 InforLex (od 10.2011) - 43, 

 Bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki - brak dostępu do 
statystyk z 2011 r.  
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 Ponadto udostępniono w trybie testowym bazy: In-
formaworld,  Word Ebook Library (książki elektro-
niczne na platformie EBSCOhost). 

 
Z dokumentów Archiwum Zakładowego udostępniono 11 akt 

archiwalnych, w tym 29 jednostek archiwalnych. Odpowiedziano 
także na 3 kwerendy, dotyczące rewindykacji zbiorów PAN BG z 
olsztyńskiego Seminarium Duchownego, korespondencji z UM 
Gdańska o ruchu samochodów ul. Wałową oraz dotyczące przejęcia 
w latach 50-tych zbiorów od Muzeum Wojska Polskiego w War-
szawie. 
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10. Magazynowanie zbiorów 

 
Prace w Magazynie Głównym: 

 wydano łącznie 19.047 dzieł (druków zwartych, czaso-
pism, płyt CD, mikrofilmów) w 26.850 wol. oraz przyję-
li 17.956 wol. zwrotów (ilość zamówień niezrealizowa-
nych - 250);  

 osygnowano i włączono 5.806 wol. nowych nabytków 
druków zwartych oraz 5.231 wol. czasopism; 

 zmieniono 922 naklejki sygnaturowe; 

 umieszczono w teczkach i fastykułach - 789 wol. 

 ustawiono czasopisma z byłej Biblioteki PAN w War-
szawie - 49.361 wol. (w tym 2.854 wol. czasopism pol-
skich oraz 46.507 wol. czasopism zagranicznych), czym 
zakończono ostatni etap włączania zbiorów  „warszaw-
skich”; 

 umieszczono 11.347 naklejek sygnaturowych na książ-
kach byłej Biblioteki PAN w Warszawie; 

 wykonano 244 zakładki dla książek włączonych do księ-
gozbiorów podręcznych; 

 przesunięto zbiory na 649 półkach; 

 skontrolowano prawidłowość włączeń na 301 półkach; 

 wklejono kody magnetyczne do 2 130 wol.  
 
Prace w Magazynie Zbiorów XIX w. i pierwszej połowy XX 

w.: 

 przestawiano i porządkowano magazyn (mycie półek, odku-
rzanie, układanie i przesuwanie zbiorów); 

 porządkowano książki i czasopisma (układanie, sygnowanie, 
zabezpieczanie niektórych pozycji fastykułami); 

 wydano do Czytelni XIX w., do Czytelni Zbiorów Specjal-
nych, do wypożyczalni międzybibliotecznej i na wystawy – 
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4 211 druków zwartych w 5 281 wol. oraz 822 czasopism w 
2 031 wol.; 

 wydano do Czytelni XIX w. i do Czytelni Zbiorów Specjal-
nych 683 mikrofilmy w 1831 szpulach; 

 włączono 7 329 wol. zwrotów; 

 porządkowano dublety; 

 wydrukowano i wymieniono 15 865 naklejek z sygnaturami; 

 umieszczono 499 wol. w fastykułach;  

 wykonywano drobne naprawy we własnym zakresie – 24 
wol.; 

 przekazano Pracowni Konserwatorskiej do komory próżnio-
wej 16 wol.; 

 włączono 311 wol. nowych nabytków;  

 wklejono do 201 wol. paski magnetyczne;  

 sprawdzano zgodności rewersów z kartoteką Wypożyczalni. 
 
Prace w Magazynie Zbiorów Specjalnych: 

 wydano 4 813 poz. w 6 199 wol. starych druków i 1 319 poz. 
w 1390 wol. rękopisów; 

 udostępniono pracownikom do kwerend i opracowania 1 365 
poz. w 1 628 poz. starych druków i 508 poz. w 527 wol. rę-
kopisów; 

 w celu archiwizacji wydano do Pracowni Mikrofilm-Center: 
o 66 poz. w 79 wol. z kolekcji J. B. Bonifacio (sfi-

nansowane z środków DUN); 
o 495 poz. w 1 099 wol. starych druków i 71 poz. w 

81 wol. rękopisów; 

 do Pracowni Konserwacji wydano 117 poz. starych druków w 
131 wol. i 95 poz. rękopisów w 100 wol. i 36 poz. DŻS-ów; 

 w wystawy i pokazy udostępniono 1018 poz. starych druków 
w 1068 wol. i 297 poz. rękopisów w 300 wol.; 

 wydano 839 poz. starych druków z tzw. zasobu w celu wpisa-
nia ich do księgi inwentarzowej; 

 zamontowano i umyto 295 półek; 

 przestawiono i odkurzono książki z 295 półek; 
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 zakodowano paskami magnetycznymi 160 poz.; 

 wykonano 530 pomiarów na specjalistyczne bezkwasowe pu-
dła w celu bezpiecznego magazynowania inkunabułów i rę-
kopisów; 

 wstawiono w fastykuły 67 poz.
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11. Skontrum 

 

Zespoły kontrolne wykonały w 2011 roku następujące prace: 
 
I. Skontrum druków XIX-XXI w. - nabytków od 1945 r. 
Sygnatury 185 001-250 000 (65 tys. pozycji inwentarzowych)  
Braków bezwzględnych 68 poz. 
Braków względnych 24 poz. 
Skreślone z inwentarza jako ubytki 306 poz. 

 
II. Skontrum księgozbioru podręcznego:  

 Czytelni Ogólnej - 1.398 wol.  
Braków bezwzględnych 0 poz. 

 

 Czytelni XIX i I poł. XX w. - 260 tytułów, 1080 wol.; 
Braków bezwzględnych 3 poz. 

 
III. Skontrum wydawnictw ciągłych XIX-XXI w. - 

nabytków od 1945 r. 
1200 tyt. wydawnictw ciągłych z zakresu literowego „Polonia – 

Report of the Canadian Arctic Expedition”  
 
Braków bezwzględnych 24 poz. i 326 z. 
Braków względnych 42 poz. i 51 z. 

 
IV. Skontrum druków zwartych i wydawnictw ciągłych z 

księgozbioru historycznego - nabytków do 1945 r.  
Ogółem sprawdzono 3.547 tyt. w 6.941 wol., w tym:  
Dział Ea 
1.227 tyt. w 3.571 wol.  
Braków bezwzględnych 42 poz. 
Braków względnych 15 poz. 
Przeniesionych do dubletów 33 poz. 
Oddanych do Magazynu Zbiorów Specjalnych 2 poz. 



 53 

 
Dział Eb 
244 tyt. w 438 wol.  
Braków bezwzględnych 1 poz. 
Oddanych do dubletów 3 poz. 
Oddanych do Magazynu Zbiorów Specjalnych 1 poz. 

 
Dział Ec 
1.356 tyt. w 2.151 wol. 
Braków bezwzględnych 47 poz. 
Braków względnych 35 poz.  
Przeniesionych do dubletów 15 poz. 

 
Dział Ed 
720 tyt. w 781 wol.  
Braków bezwzględnych 16 poz. 
Braków względnych 7 poz. 
Przeniesionych do dubletów 1 poz. 

 
 
Do Archiwum Państwowego w Elblągu, jako prawowitego wła-

ściciela, zwrócono 31 tomów druków urzędowych „Deutsche Verlu-
stlisten“ oraz 2 tomy „Vermisstenlisten der Preussischen Armee” z 
lat 1914 - 1919.  

 
Z powodu bardzo złego stanu fizycznego, wykluczającego 

udostępnianie i konserwację, przeznaczono do zniszczenia pruski 
dziennik urzędowy „Deutscher Reichs-Anzeiger und Königlich 
Preußischer Staats-Anzeiger“ (1883-1942), sygn. X 627 2˚, liczący 
130 tomów. Dzienniki ten jest zdigitalizowany i dostępny w nie-
mieckich bibliotekach cyfrowych. 
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12. Konserwacja i archiwizacja zbiorów 

 

 

KONSERWACJA 
W Dziale Konserwatorsko - Introligatorskim zostały  wykonane 

następujące prace:  

- oprawiono 749 wol. książek i czasopism w płótno, półpłót-
no, półskórek, karton oraz w oprawy broszurowe; 

- poddano reperacji 187 wol.; 

- wykonano 195 teczek, 27 pudeł, 361 passe-partout, 307 fa-
stykułów, 13 plansz wystawienniczych; 

- wytłoczono 316 napisów; 

- zbindowano 181 wol.; 

- wykonano 413 podpisów na wystawy; 

- krojono na formaty rozmaite materiały introligatorskie; 

- świadczono rozmaite prace usługowe na rzecz Biblioteki. 
       
W zakresie konserwacji poddano: 

- dezynfekcji w komorze próżniowej: 762 wol. książek + 41 te-
czek + 127 luźnych obiektów + 3 ładunki komory materiałów 
introligatorskich po zalaniu; 

- oczyszczaniu i prasowaniu 300 fotografii; 

- zabezpieczeniom konserwatorskim obiektów oprawnych: 215 
jednostek; 

- zabezpieczeniom konserwatorskim i konserwacji obiektów 
nieoprawnych: 37 obiektów należących do grafiki, kartografii, 
rękopisów i innych dokumentów; 

- konserwacji pełnej: pierwszą część rękopisu muzycznego Ms 
4006 (kolejne części będą kontynuowane), rękopis Ms 1251 
zawierający list Jana Kazimierza, rękopis Ms 622 stanowiący 
dokument fundacyjny kasy wdowiej, klocek Oe 113 zawierają-
cy kilkadziesiąt gdańskich druków okolicznościowych (zadanie 
wieloletnie, przewidziane do kontynuacji), atlas nieba Cellariu-
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sa B IV 29 (dalszy ciąg prac przewidziany również na rok 
2012). 
 

Podjęto prace w zakresie dokumentacji znaków wodnych na rę-
kopisach średniowiecznych. 

W połowie roku 2008 rozpoczęło pracę Laboratorium Odkwa-
szania Papieru.  

W roku 2011 w Laboratorium : 
- odkwaszono 9.355 kart formatów A0-A5 (głównie teatralia, 

czasopisma pomorskie i druki zwarte z okresu międzywojennego); 
- dokonano pełnej, obejmujacej dezynfekcję, odkwaszanie i repe-

rację, renowacji 9 poszytów akt Stadtbibliothek zu Danzig, ktore do-
tyczą historii biblioteki, kwerend i akcesji; 

- wykonano szereg prac introligatorskich: reperacje kart i opraw, 
nowe oprawy (456), dublowanie na płótno (149 plakatów), fastykuły 
(350), pudła (3), teczki oklejane (7). 

 
 
ARCHIWIZACJA ZBIORÓW I PBC 
 

W ramach ochrony i zabezpieczania zbiorów należących do Na-
rodowego Zasobu Bibliotecznego finansowanych ze środków DUN 
kontynuowano pełną archiwizację najcenniejszych obiektów XVI–
XVIII wieku. Przedmiotem archiwizacji była nadal kolekcja J. B. Bo-
nifacio, fundatora Biblioteki Gdańskiej, a ponadto szereg drobniej-
szych, jednostkowych pozycji zbiorów specjalnych kopiowanych na 
bieżące potrzeby Biblioteki i jej partnerów oraz czytelników, do pro-
wadzonych prac badawczo-naukowych, a także do celów promocyj-
nych.  

Zadanie wykonywane było w ramach środków przyznanych na 
Działalność Upowszechniającą Naukę w wysokości 53 796,26 PLN, 
w ramach których zarchiwizowano kolejne 67 wol. kolekcji Bonifacia  
(37 262 skanów i 38 032 klatek mikrofilmów). 

 

Jednocześnie, rozpoczęte w ostatnim kwartale 2009 roku prace w 
ramach Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej, w roku 2011, podobnie jak 
w 2010, postępowały bardzo aktywnie, obejmując nie tylko archiwi-
zację najwartościowszych zbiorów, ale również opracowanie i udo-
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stępnianie efektów archiwizacji na platformie cyfrowej w postaci ko-
pii cyfrowych dostępnych w internecie. 

Tym samym również kolekcja J. B. Bonifacio stała się przedmio-
tem digitalizacji realizowanej w ramach PBC: zeskanowano dalsze 12 
wol. tworząc 9 158 skanów. Łącznie więc w 2011 roku zostało ze-
skanowanych 79 tomów kolekcji.  

Archiwizacja prowadzona w 2011 roku w ramach PBC objęła 
3 520 poz. dzieł, które zostały zeskanowane, a część z nich w liczbie 
417 poz. została także zmikrofilmowana. Na koniec 2011 r. wykona-
no w całości założone w Projekcie wskaźniki ilościowe. 
 

Zgodnie z przyjętymi w Projekcie założeniami wykonano dla 
wszystkich obiektów: opracowanie merytoryczne poszczególnych 
pozycji w systemie VTLS-VIRTUA (format MARC21) i w systemie 
d’Libra (format Dublin Core), zeskanowanie,  zmikrofilmowanie 
wybranych pozycji, oraz  przetworzenie graficzne i przekonwertowa-
nie do postaci pozwalającej na umieszczenie  dzieła na  platformie 
cyfrowej. 

Opracowanie starych druków w formacie MARC21 odbywało 
się w dwóch zespołach pracowników zbiorów specjalnych. Pierwszy, 
w składzie: A. Kubiak, E. Lichnerowicz, M. Otto, M. Pawlik, S. Sych-
ta, Z. Tatarek, w ramach obowiązków służbowych opracował w sys-
temie VIRTUA 327 tytułów starych druków sporządzając 327 rekor-
dów bibliograficznych, w tym 259 własnych, 50 skopiowanych i 18 
modyfikowanych oraz tworząc 327 haseł, w tym 212 własnych, 67 
skopiowanych, 48 zmodyfikowanych. 
Dokonano korekty  259 rekordów bibliograficznych własnych; 369 
rekordom nadano statusy Biblioteki Gdańskiej. 
Drugi zespół, w składzie: A. Kubiak, E. Lichnerowicz, M. Otto, M. 
Pawlik, S. Sychta, pracując w ramach umowy z firmą Mikrofilm Cen-
ter, wyłonioną w drodze przetargu na usługę archiwizacji zasobów 
BG w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, opracował w systemie VIR-
TUA 718 tytułów starych druków sporządzając 718  rekordów bi-
bliograficznych, w tym 691 własnych, 23 skopiowanych i 4 modyfi-
kowanych oraz tworząc 915 haseł, w tym 708 własnych, 39 skopio-
wanych, 168 zmodyfikowanych. 
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Dokonano korekty  691 rekordów bibliograficznych własnych; 745 
rekordom nadano statusy Biblioteki Gdańskiej. 
Łącznie do PBC w systemie VIRTUA opracowano 1 045 tyt. (1 045 
wol.) starych druków tworząc: 

- 1 045 rekordów, w tym 950 własnych, 73 kopiowanych, 22 
modyfikowanych, 

- 1 242 haseł, w tym 920 własnych, 106 kopiowanych, 216 
modyfikowanych. 

Dokonano korekty 950 rekordów, status nadano 1 114 rekordom. 
W przeważającej mierze (ponad 90%) zarówno rekordy bibliogra-
ficzne jak i hasła były tworzone autorsko, w zespole BG. 
 
Opracowanie VIRTUA Stare druki 2011 (łącznie godziny pracy+zlecenie) 

 Godziny 
pracy 

Projekt Razem 

Tytuły = wol. 327 718      
1045 

 

Rekord bibliograficzny własny 259 691 950 

Rekord bibliograficzny kopiowany 50 23 73 

Rekord bibliograficzny modyfikowany 18 4 22 

Hasła autorskie własne 184 694 878 

Hasła korporatywne własne 1 4 5 

Hasła serii własne 27 10 37 

HASŁA WŁASNE RAZEM 212 708 920 

Hasła kopiowane 67 39 106 

Hasła modyfikowane 48 168 216 

HASŁA RAZEM 327 915    1 242 

Korekta 259 691 950 

Status 369 745    1 114 
 
 

Opracowywane w 2011 r. do PBC stare druki należały głównie do 
zespołu tzw. gedanensiów; w przeważającej mierze były to kalendarze 
gdańskie, polonika, dzieła Jana Heweliusza i Bonifacio. Poza starymi 
drukami do PBC skanowane były tytuły opracowywane od 2009 r. w 
VIRTUI w Dziale Zbiorów XIX i I poł. XX wieku. W roku 2011 
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zeskanowano 2 406 wol. z całego zbioru opracowanego online dru-
ków zwartych XIX w., liczącego na koniec r. 2011: 2 804 tyt.= 3 521 

wol. Zeskanowane na potrzeby PBC druki XIX w. pochodziły prze-

de wszystkim z sygn. Od, zawierającej tytuły dotyczące Gdańska.  
 

Nowy rodzaj zbiorów, które w 2011 r. zaczęto skanować z myślą o 
PBC, stanowiły fotografie. Wykonano skany 69 fotografii (69 
tyt.=69 skanów). 
 

Łącznie więc zeskanowano 3 520 poz., w tym stare druki, druki 
XIX w. i fotografie. 
Rekordy bibliograficzne VIRTUA wykorzystuje się przy umieszcza-
niu zeskanowanych obiektów w Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Na 
ich podstawie wykonuje się opisy w formacie Dublin Core, który jest 
wykorzystywany przy wprowadzaniu wersji cyfrowej zeskanowanych 
pozycji na platformę cyfrową (system d’Libra) Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej. Na platformie zamieszczono, a tym samym udostępniono 
do przeglądania w internecie, 790 pozycji (155 195 stron/skanów) . 
Dodatkowo powiązano rekordy bibliograficzne VIRTUA bezpo-
średnim linkiem z odpowiednim obiektem na platformie cyfrowej.  

    

Zestawienie wkładu Biblioteki Gdańskiej do PBC za rok 2011 i stan 
na dziń 31.12.2011 przedstawia się następująco: 
 
 2011 2009-2011 

ilość 
pozycji 

ilość 
stron 

ilość 
pozycji 

ilość 
stron 

publikacji zeskanowanych    3.520  216.424 4.108 400.368 

publikacji zeskanowanych 
i przetworzonych graficznie 

3.520  216.424 4.108 400.368 

publikacji zmikrofilmowa-
nych 

417 93.453 657 187.431 

publikacji udostępnionych 
w PBC 

790   155.195 1.130 360.789 

 

Statystyka podawana na stronach PBC podaje wartości  większe, (bli-
sko 2,5 tys. poz.), co wynika z faktu, iż nie wszystkie tytuły ze zbio-
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rów Biblioteki Gdańskiej są opracowywane w Bibliotece, tak jak Ga-
zeta Gdańska, która była opracowywana przez Bibliotekę UG (odpo-

wiedzialną generalnie za czasopisma) w ilości 1 248 poz. pocho-

dzących ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej.  
 

   Stan zasobów Pracowni Dokumentów Wtórnych i Informatycz-
nych na dzień 31.12.2011 wynosił: 

 mikrofilmy – 13.096 poz. inw. (2.241.667 klatek na 8.233 
szpulach). 

 płyty CD i dyski zewn. – 5.173 poz. inw. (7.353 płyty i 6 dys-
ków zewnętrznych, w tym płyty stanowiące dodatki do gazet, 
rejestrowane poza inwentarzem w ilości 2.046).     
 

Postać on-line tradycyjnych katalogów kartkowych sukcesywnie 
była wyposażana w narzędzie OCR,  umożliwiające indeksację. 

Stan bazy kart katalogowych na dzień 31.12.2011 r. 

- ilość wszystkich kart w bazie 839.913 

- ilość kart z OCR  257.394 

- ilość kart czekających na opis 570.497 
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13. Działalność dydaktyczna i popularyzatorska 

 

W 2011 roku Biblioteka uczestniczyła w życiu kulturalnym i nau-
kowym miasta, prowadząc szeroko zakrojoną działalność naukową i  
popularyzatorską. Z racji obchodów 400 rocznicy urodzin Jana Hew-
eliusza stała się centrum wydarzeń heweliuszowskich organi-
zowanych w Gdańsku. Bodaj żadna z uroczystości poświęconych 
wielkiemu astronomowi nie odbyła się bez udziału Biblioteki Gdań-
skiej, czy to w formie merytorycznego udziału naszych pracowników, 
czy też wypożyczenia naszych zbiorów (głównie oryginałów dzieł 
Heweliusza) lub ich kopii cyfrowych. Obchody, ustanowionego przez 
Sejm RP Roku Jana Heweliusza, w szerokim stopniu przyczyniły się 
do rozsławienia Biblioteki Gdańskiej jako skarbnicy przechowującej 
m.in. wszystkie dzieła i portret astronoma. 

           
Działalność wystawiennicza prowadzona w obu budynkach 

Biblioteki, mimo dominanty w postaci obchodów Roku Jana  Hew-
eliusza, obrazowała różnorodność tematyczną.  

W sali wystawowej budynku historycznego eksponowano: 
1. Moda w XIX wieku [autor: dr Dagmara Binkowska] 
2. Korespondenci Jana Heweliusza [autor: mgr Lidia Pszczółkowska] 
3. Gdańsk w latach 1939-1945 [autor: dr Aleksander Baliński] 
4. Jan Heweliusz i nauka w XVII wieku [autorzy: dr Maria Otto, 

mgr Ewa Lichnerowicz] 
5. Reklama w Wolnym Mieście Gdańsku [autorzy: mgr inż. Anna 

Wytyk, mgr Grażyna Ewert] 
 
Pokazy specjalistyczne: 
1. Sobota z Janem Heweliuszem. Ze skarbca Biblioteki Gdańskiej. Bi-

blioteka Gdańska z okazji Roku Jana Heweliusza 29. stycznia 
2011 zaprosiła gdańszczan na pokaz oryginalnych dzieł oraz 
portretu wielkiego astronoma. Bibliotekarze udzielali obszer-
nych wyjaśnień dotyczących prezentowanych starodruków i 
eksponatów muzealnych ponad 800 uczestnikom pokazu, 
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którzy – niecodzienny to widok w bibliotece – stali w dwu-
godzinnej kolejce, aby móc zobaczyć dorobek naukowy Jana 
Heweliusza.  

2. Noc z Janem Heweliuszem. Ze skarbca Biblioteki Gdańskiej. Z racji 
ogromnego zainteresowania styczniowy pokaz został powtó-
rzony podczas Nocy Muzeów (14/15.05.2011). 

3. Treasures of the PAS Gdansk Library [Wyk. Dział Zbiorów Spe-
cjalnych]. Pokaz najcenniejszych zbiorów dla członków In-
ternational Association of Bibliophiles. Bibliofile z elitarnego 
międzynarodowego towarzystwa gościli w Polsce w ramach 
27 Kongresu i podziwiali najcenniejsze zbiory polskich bi-
bliotek. Zwieńczeniem ich pobytu w Polsce była 28 września 
wizyta w Bibliotece Gdańskiej i pokaz jej skarbów. Zaprezen-
towane zostały unikatowe rękopisy, stare druki oraz zbiory 
graficzne i kartograficzne wraz z obszernym komentarzem 
dotyczącym eksponowanych obiektów oraz zasobów Biblio-
teki. 

 

Wystawy okolicznościowe upamiętniały zmarłych pracowników 
oraz prezentowały publikacje dotyczące Biblioteki:  

1. Zofia Jakrzewska-Śnieżko (1926-2011) 
2. Publikacje  XIX w. o Bibliotece Miejskiej w Gdańsku. 
3. Tadeusz Skutnik (1947-2011) 
4. Publikacje z lat 1900-1920 o Bibliotece Miejskiej w Gdańsku. 
5. Wystawa poświęcona pamięci Jana Michała Krzemińskiego. 
 
W nowym budynku Biblioteki odbyły się następujące wystawy: 
1. Nowe nabytki [Wyk. Dział Gromadzenia] 
2. Czesław Miłosz w setną rocznicę urodzin [autor: mgr Anna 

Więcek] 
3. Egipt – podróż przez wieki [wystawa fotografii autorstwa 

Wojciecha Milewskiego; współudział: mgr Marta Pawlik] 
4. Działalność wydawnicza Armii Polskiej w ZSRR. Armii Polskiej na 

Wschodzie. 2 Korpusu Polskiego 1941-1947 [autorstwa i ze zbio-
rów własnych prof. Marka Ney-Krwawicza] 

5. Szkolnictwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1921-1939 [autor: 
mgr Helena Dzienis] 
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6. Zdobycie Bieguna Południowego 1911/1912 [autor: dr Aleksander 
Baliński] 

7. Biblioteczne wspomnienia gwiazdkowo-karnawałowe [autor: mgr 
Anna Więcek, mgr Małgorzata Topolska] 

Większości ekspozycji towarzyszy obszerny komentarz autorski. 
  
Wystawa Jan Heweliusz i nauka w XVII wieku zaprezentowana zo-

stała podczas międzynarodowej  konferencji naukowej HEVELIUS 
2011. Ekspozycja, przygotowana przez dr Marię Otto i mgr Ewę 
Lichnerowicz, ukazywała dorobek naukowy i artystyczny Heweliusza, 
skonfrontowany z osiągnięciami XVII-wiecznej nauki. Wystawie to-
warzyszył anglojęzyczny katalog z opisami prezentowanych obiek-
tów: Exhibition Catalogue : September 2011. Part 1: Johannes Hevelius and 
Science in the 17th century. Transl. Urszula Szybowska. [B. m.] : 2011. 

W celu jeszcze lepszej popularyzacji przebogatych zbiorów Bi-
blioteki Gdańskiej uczestnikom międzynarodowej konferencji 
HEVELIUS 2011 został przekazany, wraz z materiałami konferen-
cyjnymi, film dokumentujący postać Jana Heweliusza i zachowane w 
Bibliotece heweliana. Za merytoryczną stronę filmu (tekst i dobór 
materiału ilustracyjnego) odpowiadała ze strony Biblioteki dr Maria 
Otto, a za tłumaczenie na język angielski mgr Urszula Szybowska. 

 
Wspólnie z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska Biblioteka 

przygotowała dwie wystawy poświęcone Janowi Heweliuszowi Jan 
Heweliusz i Gdańsk jego czasów oraz Dwa portrety Heweliusza. Na pierw-
szej z nich zaprezentowano życie oraz niezwykle wszechstronną dzia-
łalność gdańskiego astronoma na tle dziejów XVII-wiecznego Gdań-
ska. Poza oryginałami dział Heweliusza, można było podziwiać jego 
rycinę Pejzaż wiejski z mostem oraz cyrkiel proporcjonalny sygnowany 
nazwiskiem uczonego. Na drugiej z wystaw po raz pierwszy w historii 
portrety pędzla Daniela Schultza (ze zbiorów PAN BG) oraz autor-
stwa Andreasa Stecha (z Bodleian Library w Oxfordzie) zostały wy-
eksponowane jeden obok drugiego. Zestawienie obu dzieł stało się 
okazją do licznych dyskusji naukowych dotyczących obu wizerun-
ków, wokół których przez lata powstało wiele legend i wątpliwości.  
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Wystawy towarzyszyły również kontynuowanym w 2011 roku 
odczytom z cyklu Jan Heweliusz chluba Gdańska i nauki pol-
skiej. Od lutego do czerwca w Bibliotece odbywały się wykłady, 
poświęcone jego działalności naukowej, artystycznej oraz śladom 
jego obecności w literaturze, architekturze i sztuce. 

1. Prof. dr hab. Karolina Targosz: Heweliusz – artysta. 
2. Prof. dr Andrzej Januszajtis: Heweliusz inaczej. 
3. Mgr Lidia Pszczółkowska: Heweliusz – autor korespondencji z 

wybitnymi postaciami świata naukowego i politycznego ówczesnej Euro-
py. 

4. Prof. dr hab. Jarosław Włodarczyk: Heweliusz – członek zagra-
nicznych towarzystw naukowych. 

5. Mgr Helena Dzienis: Heweliusz – chluba Gdańska. 
 
Pokłosiem odczytów jest publikacja  pt.: Jan Heweliusz, pod red. 

Marii Pelczar i Jarosława Włodarczyka (Radom 2011). 
 

  Zbiory Biblioteki narastające w naturalny sposób przez ponad 
cztery wieki, jako świadek kontaktów polsko-niemieckich, zostały 
udostępnione na międzynarodową wystawę Obok. Polska – Niemcy. 
1000 lat historii w sztuce. Ekspozycja, której kuratorem była Anda Rot-
tenberg, miała miejsce w berlińskim Martin-Gropius-Bau, i została 
przygotowywana z okazji polskiej prezydencji w Radzie Unii Euro-
pejskiej. Wydany został bardzo obszerny katalog wystawy, w którym 
autorami 16 not katalogowych są pracownicy Biblioteki – opiekuno-
wie wypożyczonych zbiorów. Blisko 50 bibliotekarzy w ramach zor-
ganizowanego wyjazdu szkoleniowego zwiedziło berlińską wystawę. 

 
Biblioteka Gdańska wspólnie z autorami i wydawcami organizuje 

spotkania z czytelnikami. Promocje książek dają możliwość dyskusji 
z twórcami oraz zapoznania się z ważnymi dla środowiska gdańskie-
go nowościami wydawniczymi, a ponadto służą zainteresowaniu od-
wiedzających korzystaniem z bogatych zbiorów bibliotecznych. Tak 
też było w przypadku promocji książki Maxa Kiesewettera Dawno 
temu w Nowym Porcie, wydanej przez Yellow Factory w 2010, kiedy 
równie duże zainteresowanie co książka wzbudziła korespondująca z 
nią wystawa Moda w XIX wieku. Autorzy przekładu – historycy i mi-
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łośnicy Gdańska –Aleksander Masłowski i Roman Kowald na spo-
tkaniu z czytelnikami dzielili się problemami warsztatu translatorycz-
nego przy tłumaczeniu wspomnień chłopca, dziewiętnastowiecznego 
mieszkańca Nowego Portu. 

Zupełnie inny charakter miała promocja książki poświęconej Ja-
nowi Krzemińskiemu, zmarłemu pracownikowi Biblioteki. Prezenta-
cja tomu wspomnień, pt.: Mól książkowy : o pewnej szczególnej odmianie 
bibliofaga : rzecz wydana z inspiracji osobą i osobowością Kustosza Jana Micha-
ła Krzemińskiego [Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
2011], połączona była z bibliotecznym spotkaniem opłatkowym. 
Zgromadziła szerokie grono przyjaciół, współpracowników i znajo-
mych Pana Janka, którzy w rodzinnej atmosferze wspominali osobę 
zmarłego.  

 

Biblioteka Gdańska stała się tradycyjnym miejscem spotkań Po-
morskiego Towarzystwa Filozoficzno-Teologicznego. Spotkania te, 
prowadzone w formie dysput, ale również poświęcone promocji no-
wości wydawniczych, skupiały grono uczestników zainteresowanych 
tematyką filozoficzną. W 2011 roku wykłady dotyczyły następujących 
zagadnień:  

1. Joik, noaide i święte kamienie. O dawnych wierzeniach Lapończyków 
[dr Maria Sibińska] 

2. Moralne rozdroże – czy można torturować słusznie moralnie i zgodnie 
z prawem? [prof. Stefan Konstańczak] 

3. Czy można zrozumieć przemijanie? [prof. Krzysztof Michalski] 
4. Paradoks jako efekt buntu przeciwko nicości, czyli antypody rozrywki. 

Literaturoznawcze komentarze do "Pochwały Abrahama" [prof. 
Hieronim Chojnacki] 

5. Robotnicy czy filozofowie? [dr Elżbieta Ciżewska] 
6. Hermeneutyka a poststrukturalizm. Podobieństwa i różnice [prof. 

Paweł Dybel] 
Biblioteka Gdańska, podobnie jak jej poprzedniczka Bibliotheca Se-
natus Gedanensis przy Gimnazjum Akademickim, jest miejscem słu-
żącym nie tylko samodzielnym pracom badawczym, ale również wy-
mianie myśli na drodze naukowego dyskursu. 
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Na przełomie maja i czerwca w ramach ścieżki edukacyjnej Śla-

dami Jana Heweliusza przeprowadzono dla młodzieży szkolnej 16 
prezentacji multimedialnych dotyczących dorobku naukowego i arty-
stycznego gdańskiego astronoma. Uczniowie na „szlaku heweliu-
szowskim” mieli możliwość zwiedzać miejsca związane z Heweliu-
szem (PAN BG, Ratusz Staromiejski i Głównomiejski, kościół św. 
Jana, św. Katarzyny oraz Centrum Hewelianum). W prezentacjach 
prowadzonych przez dr Marię Otto, mgr Ewę Lichnerowicz, Joannę 
Piskorską-Bejmę, Teresę Wieczerzak i mgr Zofię Tatarek wzięło 
udział 430 uczniów i nauczycieli z gdańskich szkół. 

 
W misję Biblioteki wpisana jest działalność informacyjno-

popularyzatorska realizowana poprzez prezentację naszych zbiorów i 
szkolenia w celu pozyskania nowych użytkowników. W związku z 
wielkim zainteresowaniem Janem Heweliuszem i Biblioteką Gdańską 
prezentowaliśmy nasze zbiory wielokrotnie różnym grupom odbior-
ców: członkom International Association of Bibliophiles, przedsta-
wicielom Rady Miasta, członkom Polskiego Towarzystwa Ewangelic-
kiego, przewodnikom turystycznym, studentom filologii klasycznej, 
krajoznawstwa i turystyki, filozofii, teatrologii, historii, słuchaczom 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, młodzieży szklonej i wychowankom 
OHP. Prezentacje wzbogacone były wykładami i obszernymi komen-
tarzami. 

Liczne grupy odwiedzających podczas wizyty w Bibliotece miały 
możliwość poznania profilu gromadzonych zbiorów wraz z zasadami 
korzystania z nich.  

Nowym sposobem dotarcia do potencjalnych czytelników są wy-
stawy publikowane w Internecie, na stronach Pomorskiej Biblioteki 
Cyfrowej. Mgr Urszula Szybowska przygotowała wirtualną ekspozy-
cję, odwiedzona już przez 337 osoby, pt. Rok Heweliusza : 2011 (tryb 
dostępu:  
http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=12771&from=pubstats). 

 
W ramach obchodów Roku Jana Heweliusza dr Maria Otto 

(przewodnicząca komisji konkursowej) i mgr Ewa Lichnerowicz 
(członek komisji) odpowiedzialne były za przygotowanie i przepro-

http://pbc.gda.pl/dlibra/docmetadata?id=12771&from=pubstats
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wadzenie ogólnopolskiego konkursu wiedzy Jan Heweliusz – życie i 
działalność dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w 
Gimnazjum nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie. Ponadto mgr Ewa 
Lichnerowicz wygłosiła dla 70 uczniów wykład pt.: Życie Jana Heweliu-
sza. 

  
W Bibliotece Gdańskiej, zgodnie z wieloletnią tradycją, miały 

miejsce praktyki studenckie i staże zawodowe. Opiekę nad 10 
praktykantami z filologii klasycznej sprawowała dr Maria Otto. Stu-
denci Politechniki Gdańskiej, Wydziału Architektury w ramach prak-
tyk zinwentaryzowali zabytkową stolarkę okienną historycznego bu-
dynku Biblioteki. Ponadto praktykę w celu awansu zawodowego od-
byli: pracownik Biblioteki ASP (opiekun: dr Anna Walczak), pracow-
nik z Gabinetu Zbiorów Muzycznych BUW (opiekun: mgr Agnieszka 
Kubiak) oraz pracownik Biblioteki Akademii Muzycznej w Gdańsku 
(opiekun: mgr Marta Klott-Żychska). 

 
 

Od 2008 roku działa w Bibliotece Komórka ds. Promocji, któ-
rej zadaniem jest nagłaśniane w mediach i środowisku naukowym 
wszystkich wydarzeń, mających miejsce w Bibliotece. Osoby odpo-
wiedzialne za promocję mgr Marta Pawlik i mgr Anna Potorska łączą 
wykonywanie bibliotecznych obowiązków służbowych z działalno-
ścią promocyjną.  
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14. Udział w życiu naukowym, szkolenia i podnoszenie  
kwalifikacji 

 

Z okazji 400 rocznicy urodzin Jana Heweliusza Biblioteka Gdańska 
razem z Instytutem Historii Nauki PAN zorganizowała we wrześniu 
międzynarodową konferencję naukową HEVELIUS 2011. Konfe-
rencja zgromadziła ekspertów z różnych stron świata – astronomów, 
historyków nauki i sztuki, filozofów i archiwistów. Przedstawiono 23 
referaty poświęcone działalności Jana Heweliusza jako astronoma, 
rysownika i rytownika, konstruktora zegarów i instrumentów astro-
nomicznych, autora bardzo licznej korespondencji z przedstawicie-
lami XVII-wiecznego świata nauki (Republika Listów) i głosiciela 
treści filozoficznych o naturze świata. Podczas konferencji dyskuto-
wano o wpływie obserwacji Heweliusza na poglądy współczesnych 
mu astronomów, podjęto próbę rekonstrukcji jego obserwatorium 
(przy okazji weryfikując lokalizację obiektu) oraz omówiono projekt 
wydania korespondencji gdańszczanina. Na potrzeby konferencji 
przygotowano 15-minutowy film, w polskiej i angielskiej wersji języ-
kowej, poświęcony Heweliuszowi w zbiorach Biblioteki Gdańskiej. 
Do filmu bogato ilustrowanego dziełami Heweliusza dołączono bi-
bliografię jego prac.  

 

Pracownicy Biblioteki aktywnie uczestniczyli w życiu naukowym. 
Brali udział w następujących konferencjach, seminariach i szkole-
niach, wygłaszając referaty: 

 

mgr Ewa Czerniakowska: Słowotwórstwo najstarszych nazw miejscowych na 
terenie Warszawy do końca XIV wieku.  
V Konferencja z cyklu W świecie słów i znaczeń [UG, Gdańsk] 
 
mgr Helena Dzienis: Heweliusz – chluba Gdańska. 
[Cykl odczytów Jan Heweliusz chluba Gdańska i nauki polskiej [PAN BG, 
Gdańsk] 
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mgr Helena Dzienis: Gdańskie ślady uroczystości ku czci Jana Heweliusza 
XVII-XXI wieku. 
[Polskie Towarzystwo Numizmatyczne, Gdańsk] 
 
mgr Helena Dzienis: Johannes Hevelius – Danzigs Zierde. 
Prezentacja multimedialna w języku niemieckim na Zjeździe Ławy 
Lubeckiej [MHMG, Gdańsk] 
 
mgr Helena Dzienis: Jan Heweliusz duma Gdańska. 
[Uniwersytet Trzeciego Wieku UG, Gdańsk] 
 
mgr Krystyna Jackowska: O portretach Heweliusza. 
Konferencja: Niebo gwiaździste gdańszczan. O astrologii i astronomii 
w kulturze Gdańska w czterechsetną rocznicę urodzin Jana Heweliusza [UG, 
Gdańsk] 
 
mgr Krystyna Jackowska: Niezrealizowany projekt fontanny jako przykład 
północnego manieryzmu z końca XVI wieku. 
Konferencja: Maniera – Manieryzm – Manieryczność [Stowarzyszenie 
Historyków Sztuki; Muzeum Narodowe, Gdańsk] 
 
mgr Ewa Lichnerowicz: Życie Jana Heweliusza. 
[Gimnazjum nr 2, Żukowo] 
 
dr Maria Otto: Jan Heweliusz o Bogu. 
Konferencja: Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje [UG, 
Gdańsk] 
 
dr Maria Otto: Maffeo Vegio i jego kontynuacja „Eneidy”. 
Konferencja: Intertekstualność : od antyku do wieku XVIII [UG, Gdańsk] 
 
dr Maria Otto: Jan Heweliusz jako wydawca. 
[IX Bałtycki Festiwal Nauki, Gdańsk] 
 
mgr Lidia Pszczółkowska: Korespondenci Jana Heweliusza. 
[IX Bałtycki Festiwal Nauki, Gdańsk] 
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Mgr Lidia Pszczółkowska: Heweliusz – autor korespondencji z wybitnymi 
postaciami świata naukowego i politycznego ówczesnej Europy. 
[Cykl odczytów Jan Heweliusz chluba Gdańska i nauki polskiej [PAN BG, 
Gdańsk] 
 
mgr Lidia Pszczółkowska: Korespondenci Jana Heweliusza. 
Konferencja: Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje [UG, 
Gdańsk] 
 
mgr Stefania Sychta: Die Werke von Johannes Hevelius In den Beständen der 
Danziger Bibliothek. Prezentacja multimedialna w języku niemieckim 
na Zjeździe Ławy Lubeckiej [MHMG, Gdańsk] 
 
mgr Anna Walczak: Co było - co jest : adaptacje budynków pełniących wcze-
śniej inne funkcje, na potrzeby bibliotek. 
[Biblioteka Główna UG; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 
Gdańsk] 
 

 
Pracownicy Biblioteki brali udział w wielu konferencjach doty-

czących Jana Heweliusza (zorganizowanych przez PAN BG, UG, 
GTN, Polskie Towarzystwo Astronomiczne i in.), w sesjach poświę-
conych budownictwu bibliotecznemu, cyfryzacji bibliotek, Narodo-
wemu Zasobowi Bibliotecznemu, zarządzaniu biblioteką czy użyt-
kownikom bibliotek, także w szkoleniach na temat opracowania rę-
kopisów, katalogowania zbiorów graficznych, prowadzenia Zakłado-
wego Archiwum, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego, prze-
prowadzania zamówień publicznych oraz rozliczania czasu pracy.  

Nowością było uczestnictwo w szkoleniach za pomocą Internetu, 
w tzw. webinariach. W ten sposób Dział Druków XIX wieku mógł 
zapoznać się z prezentacją dziewiętnastowiecznych zbiorów BUW, 
pracownik DŻS-ów miał możliwość zaznajomienia się z problemami 
gromadzenia i przechowywania dokumentów życia społecznego 
(również w BUW) oraz ich opracowania w nowym formacie katalogu 
VIRTUA, zaś w szkoleniu prowadzonym przez Centrum NUKAT 
uczestniczyli pracownicy Działu Opracowania. 
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Naukowa współpraca Biblioteki Gdańskiej z innymi instytucjami, 
polegała przede wszystkim – z racji Roku Jana Heweliusza – na włą-
czeniu się w organizację obchodów jubileuszu. Dr Maria Pelczar i dr 
Zofia Tylewska-Ostrowska, członkinie Komitetu Sterującego, repre-
zentowały Bibliotekę na cyklicznych spotkaniach, służących opraco-
waniu kalendarium obchodów i przygotowaniu poszczególnych uro-
czystości, których w Gdańsku i na świecie było zaplanowanych blisko 
400 – na 400 rocznicę urodzin astronoma. 

Współpracowano z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska 
przy organizacji  dwóch wystaw Jan Heweliusz i Gdańsk jego czasów oraz 
Portrety Heweliusza. W celach ekspozycyjnych udostępniono kilkadzie-
siąt obiektów, głównie hewelianów. 

Z Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Centrum Hewelia-
num, Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Gdańsku i 
in. organizacjami opracowaliśmy projekt szlaku kulturowego Śladami 
Jana Heweliusza. W majowej ścieżce edukacyjnej (od Biblioteki Gdań-
skiej, poprzez kościoły św. Katarzyny i św. Jana, Ratusz Starego Mia-
sta, Ratusz Głównego Miasta, miejsca, w których stały domy i ob-
serwatorium, po Centrum Hewelianum) młodzież szkolna miała 
możliwość poznać życie i dorobek naukowy  Heweliusza oraz wyka-
zać się wiedzą o Gdańsku. 

 
Kontynuowano współpracą z Akademią Muzyczną w Gdańsku 

nad projektem Muzyczne dziedzictwo miasta Gdańska w zbiorach PAN 
BG, dotyczącym pełnego opracowania unikatowych zbiorów mu-
zycznych XVI-XVIII wieku. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta 
Gdańska, przy finansowej pomocy Gdańskiej Infrastruktury 
Wodno-Kanalizacyjnej, została nagrana kolejna płyta pt. Kantaty 
Wielkopostne. Nagranie zostało dokonane podczas Festiwalu Gold-
bergowskiego przez Goldberg Baroque Ensamble pod kierownic-
twem Andrzeja Szadejki. Ze strony Biblioteki za prace przygo-
towawcze i opracowanie materiału odpowiedzialna była mgr Ag-
nieszka Kubiak. 

 

Również kontynuowana była od 2004 niezwykle żywa 
współpraca z Domem Uphagena, Oddziałem Muzeum Histo-
rycznym Miasta Gdańska, w zakresie opracowania dokumentacji 
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ikonograficznej dotyczącej architektury Gdańska w zbiorach BG 
PAN. W roku 2011 dodano do kartoteki dostępnej on line na stro-
nach Biblioteki http://bgpan.gda.pl/Kartoteka/, 130 opisów ul. Św. 
Ducha oraz ulic Grobla I, Grobla II, Grobla III i Grobla IV. Projekt 
realizowany był jako grant otrzymany przez Fundację Biblioteki 
Gdańskiej w ramach konkursu ogłoszonego przez Miasto Gdańsk na 
2011 r. 

    

Rok 2011 był kolejnym rokiem współpracy bibliotek naukowych 
Pomorza przy tworzeniu Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej. Celem 
PBC jest udostępnienie czytelnikom pełnych tekstów zasobów pi-
śmienniczych ze zbiorów instytucji partnerskich. Zadaniem Biblioteki 
jest dostarczenie na platformę cyfrową zdigitalizowanych kopii 
zasobów dziedzictwa kulturowego. Projekt jest współfinansowany z 
środków unijnych.  

 

Kolejnym ważnym partnerem była Fundacja Gdańska, z którą 
współpraca dotyczyła udostępnienia materiałów ikonograficznych do 
przygotowywanego według scenariusza i reżyserii Michała Juszcza-
kiewicza, filmu pt.: Johannes Hevelius Dantiscanus. W animowanym 
komputerowo filmie ożywają siedemnastowieczne ryciny i mapy w 
celu rekonstrukcji m.in. obserwatorium astronoma, jego przyrządów 
astronomicznych, a także realiów Gdańska w XVII wieku. Innym 
wspólnym z Fundacją Gdańską projektem wydawniczym była Ency-
klopedia Gdańska. Po stronie Biblioteki był dobór materiału ilustrują-
cego poszczególne hasła – kilkaset rycin, map, fotografii i innych 
obiektów. 
 

Współpraca z Fundacją Biblioteki Gdańskiej, która powstała, by 
wspierać statutową działalność Biblioteki, koncentrowała się w 2011 
roku głównie na realizacji 2 grantów pozyskanych przez Fundację 
drogą konkursów ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłaszanych przez Urząd 
Miasta Gdańska. Na zadanie Kartoteka na nośnikach elektronicznych po-
zyskano 19 000,- PLN, na zadanie Konferencja międzynarodowa Hevelius 
2011 pozyskano 46 688,06 PLN (przyznano 50 000, a wydatkowano 
46.688,06) 

http://bgpan.gda.pl/Kartoteka/
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Ponadto własne środki Fundacji zaangażowane w 2011 r. na rzecz 
Biblioteki wyniosły dodatkowo 9 290,33 PLN. Kwotę tę przeznaczo-
no na: 

 wkład własny do 2 projektów grantowych pozyskanych przez 
Fundację z Urzędu Miasta Gdańska     2.500,00  PLN  

 organizację wystaw bibliotecznych (umowy, zlecenia związane 
z organizacją wystaw Jan Heweliusz i nauka w XVII w., Reklama 
w Wolnym Mieście Gdańsku)       3.184,00 PLN 

 zakup materiałów introligatorskich na wystawy 3.182,29 PLN 

 opłaty przesyłek zagranicznych        365,04 PLN 

 zakupy książek            59,00 PLN 
 

Tak więc w omawianym okresie sprawozdawczym Fundacja Bi-
blioteki Gdańskiej w ramach działalności statutowej przeznaczyła na 
rzecz Biblioteki Gdańskiej PAN kwotę: 74.978,39 PLN, w tym: 
9.290,33 + 46.688,06 (grant na Konferencję) + 19.000,- (grant na Karto-
tekę). 

 

Z firmą Mikrofilm Center z Poznania świadczącą usługi digitali-
zacji i mikrofilmowania, wyłonioną w trybie przetargu nieograniczo-
nego, współpracujemy przy tworzeniu Pomorskiej Biblioteki Cyfro-
wej. Na wewnętrzne potrzeby Biblioteki firma również archiwizuje w 
formie cyfrowej i mikrofilmowej najcenniejsze zbiory, w 2011 roku z 
środków DUN pełną archiwizacją objęto 59 pozycji (dzieł z kolekcji 
fundatora Biblioteki J. B. Bonifacio) w 67 woluminach. Biblioteka 
kontynuowała we współpracy z Mikrofilm Center uzupełnianie ze-
skanowanych katalogów o system wyszukiwawczy OCR. W 2011 
roku indeksacja, finansowana z środków DUN, objęła ponad 13 tys. 
kart katalogowych z zakresu literowego M-P. 

 
Współpracujemy także z Orientalist Museum w Doha (Katar) 

oraz z Muzeum Narodowym w Gdańsku nad wspólną wystawą 
poświęconą Bartłomiejowi Schachmannowi, gdańskiemu burmi-
strzowi, podróżnikowi po krajach Bilskiego Wschodu. Wystawa w 
dwóch wersjach prezentowana będzie w lipcu w Zielonej Bramie w 
Gdańsku oraz w Katarze w listopadzie 2012 roku. 
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W ramach współpracy z Urzędem Miasta powstaje adnotowana 
bibliografia tekstów literackich dotyczących Gdańska. Kilkunastoo-
sobowym zespołem kieruje dr Zofia Tylewska-Ostrowska. Obecnie 
prowadzone są zaawansowane prace nad drugim tomem bibliografii, 
obejmującym siedemnastowieczną literaturę. 

  
Biblioteka jako członek Europejskiej Grupy Użytkowników 

VTLS brała udział w spotkaniu w Warszawie (mgr Zbigniew Misie-
wicz) oraz w Göteborgu na konferencji 25th Annual EMEA Users 
Group Meeting (mgr Maria Skopek-Ziemlańska). Ponadto dr Anna 
Walczak, bibliotekarz systemowy, uczestniczyła w zastępstwie w spo-
tkaniu Rady Dyrektorów Bibliotek Współpracujących z firmą VTLS. 

  

Biblioteka zaangażowała się w projekt prowadzony przez prof. dr 
hab. Marka Derwicha z Uniwersytetu Wrocławskiego, pt.: Dziedzictwo 
kulturowe po skasowanych na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej oraz na Śląsku 
w XVIII i XIX wieku : losy, znaczenie, inwentaryzacja. Osobą odpowie-
dzialną ze strony PAN BG jest mgr Ewa Lichnerowicz. 

 

Studia kontynuowali: 

- historyczne studia doktoranckie na  UG – mgr Tomasz Lar-
czyński 

- historyczne studia doktoranckie na UG – mgr Agata Lar-
czyńska, 

- studia na Wydziale Filologicznym (Filologia Polska) na Uni-
wersytecie Gdańskim – Joanna Piskorska-Bejma, 

- liceum ogólnokształcące zaoczne w Gdańsku – Elżbieta 
Wasielewska.  

 
W listopadzie 2011 roku Anna Walczak obroniła dysertację pt.: 
Przestrzeń biblioteczna w opiniach bibliotekarzy, architektów i użytkowni-
ków na przykładzie budynków polskich bibliotek naukowych z lat 1989-
2009 i uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwer-
sytecie Śląskim.  

 
 

W 2011 r. Komisja Szkoleniowa działała w składzie: 
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Przewodnicząca:  dr Zofia Tylewska-Ostrowska  
 

Sekretarz:    mgr Krystyna Świerkosz 
 

Tematy odczytów były następujące: 
1. mgr Honorata Bartoszewska-Butryn, mgr Krystyna Jackow-

ska: Portret Gdańska w nauce [22 osoby]. 
2. mgr Małgorzata Czerniakowska: Jan Heweliusz – miłośnik ksiąg. 

[21 osób] 
3. dr Aleksander Baliński: Kobieta klasycznego islamu. [05.04 - 22 

osoby] 
4. dr Dagmara Binkowska, Joanna Piskorska-Bejma: Internetowy 

warsztat pracy bibliotekarza. [31. 05 - 25 osób] 
5. mgr Helena Dzienis: Gdańskie medale ślubne XVII-XVIII wieku. 

[28.06 – 9 osób] 
6. mgr Maria Sokołowska: Relacja z 36. Festiwalu Polskich Filmów 

Fabularnych. [15.07 – 10 osób] 
7. mgr Ewa Czerniakowska: Bernard Zygmunt Milski (1856-1926) 

w świetle nowych źródeł. W 120. rocznicę założenia Gazety Gdań-
skiej. [27.09 – 20 osób] 

8. mgr Krystyna Świerkosz: Z warsztatu Pracowni Rękopisów PAN 
BG : współczesne spuścizny literacki i artystyczne. [25.10 – 20 osób] 

 
We wszystkich szkoleniach uczestniczyło ogółem 149 osób. 
 
Odwołano ostatni odczyt mgr Magdaleny Madei-Grzyb, dot. starych 
druków z biblioteki „Zappio-Johannitana” w zbiorach PAN BG, z 
powodu choroby prelegentki. 

 
Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w zorganizowanych wyjściach 

szkoleniowych na wystawy: 
 do Muzeum Narodowego (Oddział Sztuki Dawnej):  
1. Antonello Da Messina – Tycjan – Veronese. 
2. Skarby Siedmiogrodu : arcydzieła malarstwa z kolekcji Muzeum Bru-

kenthala w Sibiu. 
3. Goya – zabawy dziecięce. 

do MHMG 
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1. Jan Heweliusz i Gdańsk jego czasów. 
2. Era nowych odkryć 50-lecie NASA. 
3. Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych. 

 
Odbył się również wyjazd szkoleniowy do Berlina, połączony ze 

zwiedzaniem wystawy Obok. Polska-Niemcy : 1000 lat sąsiedztwa w sztu-
ce. 

 

Pracownicy Biblioteki Gdańskiej aktywnie uczestnicząc w życiu 
naukowym miasta i regionu należeli do wielu towarzystw i stowarzy-
szeń, tj.: Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo 
Badań nad Wiekiem Osiemnastym, Polskie Towarzystwo Bibliolo-
giczne, Polskie Towarzystwo Filologiczne (dr Maria Otto pełni funk-
cję Skarbnika w Zarządzie Gdańskiego Koła), Polskie Towarzystwo 
Geograficzne, Polskie Towarzystwo Językoznawcze, Polskie Towa-
rzystwo Numizmatyczne, Towarzystwo Miłośników Języka Polskie-
go,  Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (mgr Z. L. Pszczółkowska 
pełni funkcję członka Zarządu Okręgu), a także Zrzeszenie Kaszub-
sko-Pomorskie. 

W 2011 roku mgr Ewa Ogonowska była członkiem Rady Muze-
alnej Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, mgr Krystyna 
Jackowska-Sarnowska pełniła funkcję Prezesa Oddziału Stowarzy-
szenia Historyków Sztuki i była członkiem Rady Muzealnej Muzeum 
Narodowego w Gdańsku. 

 
Biblioteka Gdańska, wielokrotnie inicjując wydarzenia naukowe, 

wpisała się na stałe w intelektualny krajobraz miasta, jednocześnie 
stając się miejscem ważnych i różnorodnych spotkań środowiska 
gdańskiego. 
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15. Publikacje pracowników 

 

BALIŃSKI Aleksander: Zmyślona podróż Ewliji Czelebiego do 
Gdańska w 1650 roku, Libri Gedanenses T. 26/28 za lata 2008-2010 
(2011), s. 63-66 

 
BALIŃSKI Aleksander: Jan Michał Krzemiński : pro memoria. Libri 
Gedanenses. T.26/28 za lata 2008-2010 (2011), s. 206-207 

BINKOWSKA Dagmara: Młodopolscy rycerze Graala : o „Żywych 
kamieniach” Wacława Berenta. [w:] Tajemnica w tekstach kultury. 
Red. Andrzej Borkowski, Ewa Borkowska, Marcin Pliszka. Siedlce : 
Stowarzyszenie tutajteraz : Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki 
Stosowanej Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011 

BINKOWSKA Dagmara: Szkoły dla dziewcząt w dziewiętnasto-
wiecznym Gdańsku : na podstawie źródeł znajdujących się w Biblio-
tece Gdańskiej. Libri Gedanenses T.26/28 za lata 2008-2010 (2011), s. 
67-87 

BINKOWSKA Dagmara [tł. na j. ang.]: Linkner T.: From the Past, 
about the Present. The Janusz Stanisław Pasierb's Vision of the 
Polish transformation. [w: ] Kuczur T., Modrzejewski A.: Europe and 
The World in The Face of Integration and Disintegration Process. 
Toruń : Wydawnictwo MADO, 2010, s. 295-311 

CZERNIAKOWSKA Ewa: Nazwy miejscowe z formantem –ówka 
na terenie Warszawy i okolic. [w:] Słowotwórstwo a media : materiały 
Czwartej Konferencji Językoznawczej poświęconej pamięci Profesora 
Bogusława Krei. Pod red. Ewy Badydy, Jolanty Maćkiewicz, Ewy 
Rogowskiej-Cybulskiej. Gdańsk : 2011, s. 263-278 
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CZERNIAKOWSKA Małgorzata:  Jan Heweliusz i Towarzystwo 
Królewskie w Londynie. Wyd. 2. Gdańsk-Pruszcz Gdański : 2011, ss. 
40 

 
CZERNICHOWSKA Małgorzata: Jan Piotr Ernest Szefler (Schef-
fler) (1739- ok. 1810). [w:] Polski Słownik Biograficzny. T. 47, z. 195. 
Kraków : 2011, s. 600-602 

 
DZIENIS Helena: Chluba Gdańska. [w:] Jan Heweliusz. Pod red. 
Marii Pelczar, Jarosława Włodarczyka. Radom : Instytut Technologii 
Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2011, s. 35-83 Bibliote-
ka Polskiej Nauki i Techniki t. 6 

 
DZIENIS Helena: Sylwetka Otto Günthera : dyrektora Biblioteki 
Miejskiej w Gdańsku w latach 1896-1921. Libri Gedanenses T.26-28 za 
lata 2008-2010 (2011), s. 88-102 

 
DZIENIS Helena: Gdańskie ślady uroczystości ku czci Jana Hewe-
liusza : XVI-XXI wiek. [w:] Gdańskie Zeszyty Numizmatyczne Nr 98 
(2011), s. 3-28 

 
DZIĘGIELEWSKI Roman: Epitafium Jana Bernardyna Bonifacia, 
markiza d`Orii. Libri Gedanenses. T.26/28 za lata 2008-2010 (2011), s. 
26-49 

  
DZIĘGIELEWSKI Roman: Opaci oliwscy w rękopisie Echo se-
pulchralis ks. Jana Gotfryda Borka, Libri Gedanenses T.26-28 za lata 
2008-2010 (2011), s. 103-139 
 
LARCZYŃSKA Agata: Grau, Schott, Listanu : najważniejsi skrypto-
rzy gdańscy XVII i XVIII wieku. Libri Gedanenses T.26/28 za lata 
2008-2010 (2011), s. 5-25 

LARCZYŃSKA Agata: Kredytywy biskupa włocławskiego Piotra 
Mosińskiego z Bnina h. Łodzia dla jego pełnomocników udających 
się do Gdańska z lat 1487, 1491 i 1492. [w:] Dzierżawcy, literaci, 
posłowie. Red. Beata Możejko, Marek Smoliński, Sobiesław 
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Szybkowski. Malbork : Muzeum Zamkowe, 2011, s. 301-315 Studia z 
Dziejów Średniowiecza t. 16 

LARCZYŃSKA AGATA [współautor, 4 noty katalogowe]. [w:] Obok : 

Polska-Niemcy : 1000 lat historii w sztuce. Red. nauk. Małgorzata Omi-
lanowska, współpr. Tomasz Torbus. Berlin : Martin Gropius-Bau ; 
DuMont Buchverlag; Warszawa : Zamek Królewski, 2011, poz. 3.7, 
3.14, 3.25, 9.4 

 
LARCZYŃSKA AGATA [współautor, 9 not katalogowych]. [w:] 
Exhibition Catalogue : September 2011. Part 2: Treasures of the PAS 
the Gdańsk Library. Transl. Urszula Szybowska. [B. m.] : 2011, s. 18-
21, 23, 26 

 
LICHNEROWICZ Ewa: [współautor, 26 not katalogowych]. [w:] 
Exhibition Catalogue : September 2011. Part 1-2. Transl. Urszula 
Szybowska. [B. m.] : 2011, s. 7-10, 12, 14-16, 27-33 

 
LICHNEROWICZ Ewa: [Życiorys Jana Heweliusza w formie cv]. 
Polska Dziennik Bałtycki Nr 22 (2011) [Dodatek Rok Jana Hew-
eliusza], s. I 

 
OGONOWSKA Ewa: Wydawca i drukarz. [w:] Jan Heweliusz. Pod 
red. Marii Pelczar, Jarosława Włodarczyka. Radom : Instytut Tech-
nologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2011, s. 83-96 
Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki t. 6 

 
OGONOWSKA Ewa [współautor, 3 noty katalogowe]. [w:] Obok : 
Polska-Niemcy : 1000 lat historii w sztuce. Red. nauk. Małgorzata 
Omilanowska, współpr. Tomasz Torbus. Berlin : Martin Gropius-
Bau ; DuMont Buchverlag; Warszawa : Zamek Królewski, 2011  
 
OGONOWSKA Ewa [wspólautor, wstęp, 3 noty katalogowe]. [w:] 
Exhibition Catalogue : September 2011. Part 1-2. Transl. Urszula 
Szybowska. [B. m.] : 2011, s. 3-4 [toż w j. franc. s. 1-2] 
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OTTO Maria: Nawiązania do antyku w siedemnastowiecznych gdań-
skich laudacjach na przykładzie „Applausus Joannem Casimirum 
Dantiscum ingressum” Jana Piotra Titiusa i „Dantiscum, Stella Prus-
siae fulgentissima” Lamberta Stegera. Libri Gedanenses T.26/28 za lata 
2008-2010 (2011), s. 51-62 
 
OTTO Maria: Prace Jana Heweliusza. [w:] Jan Heweliusz. Pod red. 
Marii Pelczar, Jarosława Włodarczyka. Radom : Instytut Technologii 
Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, 2011, s. 243-248 Bibli-
oteka Polskiej Nauki i Techniki t. 6 

 
 

OTTO Maria [współautor, 26 not katalogowych]. [w:] Exhibition 
Catalogue : September 2011. Part 1-2. Transl. Urszula Szybowska. [B. 
m.] : 2011, s. 6-8, 10-15, 27-33 

 
PELCZAR Maria [red.]: Jan Heweliusz. Pod red. Marii Pelczar, Jaro-
sława Włodarczyka. Radom : Instytut Technologii Eksploatacji – 
Państwowy Instytut Badawczy, 2011  Biblioteka Polskiej Nauki i Tech-
niki t. 6 

 
PSZCZÓŁKOWSKA Z. Lidia: Korespondenci Jana Heweliusza. [w:] 
Jan Heweliusz. Pod red. Marii Pelczar, Jarosława Włodarczyka. Ra-
dom : Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut 
Badawczy, 2011, s. 167-192 Biblioteka Polskiej Nauki i Techniki t. 6 

 
PSZCZÓŁKOWSKA Z. Lidia [red.]: Nowak Zbigniew: Moje wy-
prawy na Wschód : 1989-2008 : (z fotografiami Mostów Wielkich 
sprzed 1939 roku). Pruszcz Gdański : 2011 

 
PSZCZÓŁKOWSKA Z. Lidia: Aneks : czy materiały Hanny Do-
mańskiej wzbogacą zbiory rękopiśmienne Biblioteki Gdańskiej PAN? 
[w:] Hanna Domańska i jej świat. Pod red. Elżbiety Natali-
Pałowskiej. Gdańsk ; Sopot : 2011, s. 130-136 

 
PSZCZÓŁKOWSKA Z. Lidia [współautor, 4 not katalogowych]. 
[w:] Obok : Polska-Niemcy : 1000 lat historii w sztuce. Red. nauk. 
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Małgorzata Omilanowska, współpr. Tomasz Torbus. Berlin : Martin 
Gropius-Bau ; DuMont Buchverlag; Warszawa : Zamek Królewski, 
2011 

 
SARNOWSKA-JACKOWSKA Krystyna [współautor, 5 not katalo-
gowych]. [w:] Obok : Polska-Niemcy : 1000 lat historii w sztuce. Red. 
nauk. Małgorzata Omilanowska, współpr. Tomasz Torbus. Berlin : 
Martin Gropius-Bau ; DuMont Buchverlag; Warszawa : Zamek Kró-
lewski, 2011, poz. 9.10, 9.20, 9.41, 9.45, 9.46  

SARNOWSKA-JACKOWSKA Krystyna [współautor, 3 not katalo-
gowych]. [w:] Exhibition Catalogue : September 2011. Part 2: Treas-
ures of the PAS Gdańsk Library. Transl. Urszula Szybowska. [B. m.] : 
2011, s. 33-34 

SZYBOWSKA Urszula: Oprawy ze średniowiecznych rękopisów 
muzycznych w księgozbiorze Jana Bernarda Bonifacia. Pruszcz 
Gdański : Wydawnictwo „Jasne”, 2011 

SZYBOWSKA Urszula: Czytelniczy cud! : aż połowa Polaków wciąż 
czyta książki. [w:] Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: www.nowyebib.info/biuletyn/plan-numerów/521-ebib-
52011-12310 (Eb-123) 

 
SZYBOWSKA Urszula: O książkowej miniaturze, czy raczej o minia-
turowej książce : recenzja książki „Miniature Books : 4,000 Years of 
Tiny Treasures”. [w:] Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. Tryb 
dostępu: www.ebib.net.pl/2011/119/a.php?szybowska (EB-119) 

 
SZYBOWSKA Urszula: „Hevelius 2011” : komunikat z konferencji. 
[w:] Biuletyn EBIB [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: 
www.nowyebib.info/biuletyn/numer-126-spis/749-ebib-82011-
12613 (Eb-126) 

 
SZYBOWSKA Urszula [tł. na j. ang.]: Exhibition Catalogue : Sep-
tember 2011. Part 1-2. Transl. Urszula Szybowska. [B. m.] : 2011   

 

http://www.nowyebib.info/biuletyn/plan-numerów/521-ebib-52011-12310
http://www.nowyebib.info/biuletyn/plan-numerów/521-ebib-52011-12310
http://www.ebib.net.pl/2011/119/a.php?szybowska
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-126-spis/749-ebib-82011-12613
http://www.nowyebib.info/biuletyn/numer-126-spis/749-ebib-82011-12613
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ŚWIERKOSZ Krystyna: Sopockie reminiscencje z życia i twórczości 
Stanisławy Fleszarowej-Muskat. Rocznik Sopocki R. 22 (2011), s. 62-89 

 
ŚWIERKOSZ Krystyna [współautor, 9 not katalogowych]. [w:] Ex-
hibition Catalogue : September 2011. Part 1-2. Transl. Urszula Szyb-
owska. [B. m.] : 2011, s. 21-27 

 
TYLEWSKA-OSTROWSKA Zofia: Sprawozdanie z działalności 
Biblioteki Gdańskiej za rok 2010. Libri Gedanenses T.26/28 za lata 
2008-2010 (2011), s. 201-205 

 
TYLEWSKA-OSTROWSKA Zofia: Pan Janek. [w:] Mól książkowy : 
o pewnej szczególnej odmianie bibliofaga : rzecz wydana z inspiracji 
osobą i osobowością Kustosza Jana Michała Krzemińskiego. Gdańsk 
: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, s. 100-101 

 
TYLEWSKA-OSTROWSKA Zofia: [Foreword w:] Thematic Cata-
logue of Music in Manuscript at the Polish Academy of Sciences 
Gdańsk Library / by Danuta Popinigis [et al.]. Kraków : Musica Ia-
giellonica ; Gdańsk : Akademia Muzyczna, 2011, s. 7  Music Collection 
from Gdańsk t. 1 
 
WALCZAK Anna: Współpraca Biblioteki Gdańskiej PAN i Biblio-
teki Stacji Naukowej PAN w Rzymie. [w:] Współpraca bibliotek na 
szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym. Pod red. Mai 
Wojciechowskiej. Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum-Szkoły Wyższej, 
2011, s. 309-315 
 

WYTYK Anna[współautor, 2 not katalogowych]. [w:] Exhibition 
Catalogue : September 2011. Part 2: Treasures of the PAS Gdańsk 
Library. Transl. Urszula Szybowska. [B. m.] : 2011, s. 35 
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16. Współpraca z zagranicą 

  
  

Stałe kontakty w zakresie wymiany wydawnictw utrzymywane by-
ły z 26 krajami poprzez 53 biblioteki i instytucje zagraniczne. Z tego 
źródła wpłynęło do Biblioteki około 100 tytułów druków zwartych i 
czasopism. 

  
Dla czytelników zagranicznych wykonano 98 specjalistycznych 

kwerend, przede wszystkim w zakresie zbiorów specjalnych (w Dz. 
Zbiorów Specjalnych 89, ale także w Dz. Udostępniania – 7 i w Dz. 
Opracowania Druków XIX w. – 2). 
W Czytelni Zbiorów Specjalnych pracowało 68 czytelników zagra-
nicznych. 
 

W dniach 15-18 września 2011 r. odbyła się w Bibliotece Gdań-
skiej międzynarodowa konferencja zatytułowana Hevelius 2011, z 
udziałem polskich i zagranicznych badaczy zainteresowanych posta-
cią Jana Heweliusza. Konferencja została zorganizowana w ścisłej 
współpracy merytorycznej z Instytutem Historii Nauki PAN. Pod-
czas 7 sesji uczeni ze Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Ło-
twy, Holandii, Wielkiej Brytanii, Polski wygłosili 22 referaty omawia-
jąc wyczerpująco stan nauki w XVII-wiecznym Gdańsku, relacje He-
weliusza z ówczesnymi ludźmi nauki, bogaty dorobek naukowy i ar-
tystyczny wielkiego Astronoma. Językiem konferencji był język an-
gielski. Materiały z konferencji ukażą się drukiem w wydawnictwie 
Studia Copernicana. 

 
Międzynarodowa konferencja naukowa Hevelius 2011 stała się 

okazją do roboczego spotkania europejskiej grupy przygotowującej 
edycję listów Jana Heweliusza (International Committee for the 
Edition of Hevelius’s Correspondence - 3th meeting). W spotka-
niu uczestniczyli przedstawiciele strony niemieckiej (Uniwersytet w 
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Ratyzbonie), strony francuskiej (Bibliotheque nationale de France, 
Narodowa w Paryżu i Observatoire de Paris) i strony polskiej (Insty-
tut Historii Nauki PAN, PAN BG). Rozmowy dotyczyły wytycznych 
opracowania zasobu korespondencji (transkrypcji, adnotacji, meta 
danych, komentarzy itp.), podziału ilościowego materiału listowego 
pomiędzy partnerów projektu oraz źródeł finansowania. 

 
Znaczącym wydarzeniem w dziedzinie kontaktów zagranicznych 

była prezentacja historycznych zbiorów bibliotecznych w liczbie 17 
obiektów na wystawie trwającej od 23 września do 9 stycznia w Ber-
linie zatytułowanej Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce.  Projekt był 
realizowany przez Zamek Królewski w Warszawie oraz Martin-
Gropius-Bau w Berlinie, a sfinansowany ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego RP oraz Pełnomocnika Rządu Federal-
nego ds. Kultury i Mediów. 

Patronat honorowy nad wystawa sprawowali Bronisław Komo-
rowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Christian Wulff, 
Prezydent Republiki Federalnej Niemiec. Kuratorką wystawy była  
Anda Rottenberg.  

Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w wyborze obiektów i przy-
gotowaniu ich do transportu, w montażu wystawy w Berlinie, w 
opracowaniu not katalogowych poszczególnych obiektów, a nawet w 
osobistym wizytowaniu wystawy (wycieczka biblioteczna w paździer-
niku 2011 r.). 

 
   Ważnym i prestiżowym wydarzeniem w dziedzinie kontaktów  

zagranicznych Biblioteki była wrześniowa wizyta Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Bibliofilów (A.I.B.), które gościło w Polsce z okazji 
Światowego Kongresu. Dla dużej, pięćdziesięcioosobowej  grupy 
gości reprezentujących bardzo wiele krajów świata, przygotowano 
specjalny pokaz i wystawę, na których pokazano 75 najcenniejszych 
obiektów ze zbiorów Biblioteki, w tym dzieła Jana Heweliusza. Pre-
zentacji towarzyszył specjalnie przygotowany drukowany w języku 
angielskim katalog zawierający opisy 75 pokazanych obiektów. 

 
Obok kilkudziesięciu gości zagranicznych uczestniczących w 2 

dużych prezentacjach zbiorów Biblioteki Gdańskiej z okazji między-
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narodowej konferencji Hevelius 2011 i Światowego Kongresu Mię-
dzynarodowego Stowarzyszenia Bibliofilów, jednostkowi goście 
uczestniczyli w specjalnych, mniejszych pokazach zbiorów. Taki po-
kaz przygotowano między innymi dla zagranicznych uczestników 
konferencji organizowanej przez GTN. 

 
  Z okazji zjazdu Ławy Lubeckiej w Gdańsku przeprowadzono 

wykład połączony z pokazem multimedialnym dla 50 niemieckich 
uczestników spotkania. 

 
Również międzynarodowy charakter miała ekspozycja dwóch 

portretów Jana Heweliusza: portretu stanowiącego własność Biblio-
teki Gdańskiej i portretu przywiezionego specjalnie z Bodleian Libra-
ry w Oxfordzie. Oba dzieła prezentowane były we wnętrzach Ratu-
sza, w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska. 

 
  Nawiązano współpracę z Orientalist Museum w Katarze. Mu-

zeum, dla którego została wykonana kwerenda, organizuje w okresie 
od 15.11.2012 do 11.02.2013 wystawę zatytułowaną Bartholomäus 
Schachman (1559 – 1614): the Art of Travel, na którą zamierza wypoży-
czyć z 5 obiektów ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej. 

Przedstawiciele Muzeum z Kataru gościli osobiście w Bibliotece 
uzgadniając warunki współpracy, korespondencyjnie uzgadniano 
warunki umowy, która ma zostać podpisana w roku 2012. 

 
   Nawiązana korespondencyjnie w roku 2010 współpraca z dr 

Astrid Breith z Berlina dotyczącą międzynarodowego projektu 
VERMANEL – średniowieczne dziedzictwo niemieckich rękopisów 
w środkowo-wschodniej Europie, w efekcie której w Bibliotece 
Gdańskiej wyłoniono listę 120 manuskryptów kwalifikujących się do 
projektu, była kontynuowana. W tej sprawie wyjeżdżała do Berlina p. 
Agata Larczyńska, prowadzone były rozmowy o udziale Biblioteki w 
projekcie, weryfikowano listę obiektów, dokonano przeglądu wybra-
nych rękopisów podejmując decyzje dotyczące konserwacji i skano-
wania obiektów. Ostatecznie, ze względów na brak finansowania 
projektu, prace zostały wstrzymane.  
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 Biblioteka kontynuowała współpracę ze Stacją Naukową PAN w 
Rzymie, w ramach umowy dotyczącej wdrażania systemu opracowy-
wania zbiorów VIRTUA dla rzymskich zasobów Stacji Naukowej,  
udostępniając Stacji miejsce na własnym serwerze, sprawując opiekę 
merytoryczną nad procesem katalogowania w Rzymie (sprawdzanie 
rekordów kopiowanych ze zbiorów rzymskich), wprowadzając do 
lokalnej bazy BG PAN i NUKAT opisy katalogowe z rzymską lokali-
zacją. 

Stan zbiorów rzymskich w bazie lokalnej Biblioteki Gdańskiej na 
dzień 31.12.2011 r. wynosił: 4 622 rekordów bibliograficznych i  
5 416 rekordów egzemplarza. 

 
Współpracowano z amerykańskim konsorcjum VTLS, które za-

pewnia Bibliotece dostęp do system VIRTUA, w którym opracowy-
wane są zbiory w trybie online. 

 
    Prowadzono ożywioną korespondencję zagraniczną w postaci 

ponad pół tysiąca listów i maili, głównie w językach niemieckim i 
angielskim.  

  
 Kontynuowane było uczestnictwo w międzynarodowych orga-

nizacjach: w Stowarzyszeniu Europejskich Bibliotek Naukowych 
(LIBER), w organizacji BIBLIOTHECA BALTICA; podtrzymywa-
no kontakty z Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. 
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17. Wydawnictwa 

 

Ukazał się kolejny rocznik periodyku  Libri Gedanenses, jako 
tom XXVI-XXVII obejmujący lata 2008-2010. Autorzy, pracownicy 
Biblioteki Gdańskiej, podjęli szereg tematów omawiając najważniej-
szych skryptorów gdańskich XVII i XVIII w., analizując antyczne 
motywy w gdańskich laudacjach XVII w., powracając do postaci 
Bernarda.Bonifacio i do jego epitafium oraz do sylwetek opatów 
oliwskich odnotowanych w XVIII-wiecznym rękopisie ks. Borka, 
tropiąc gdańskie ślady w XVII-wiecznej Księdze podróży E. Czelebiego, 
wreszcie dokonując przeglądu szkół dla dziewcząt w XIX-wiecznym 
Gdańsku, kreśląc sylwetkę Otto Günthera, dyrektora Biblioteki Miej-
skiej w Gdańsku w latach1896-1921 i prezentując ponad 40-letnią 
bibliografię publikacji pracowników BGPAN za lata 1966-2008. 

 
   Dzięki współpracy Biblioteki z dr Andrzejem Szadejką i kiero-

wanym przez niego Goldberg Baroque Ensemble ukazała się trzecia 
płyta CD z serii Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska. Tym 
razem przedmiotem nagrania były Kantaty Wielkopostne pochodzą-
ce z rękopiśmiennych zbiorów muzycznych PAN BG. Nagranie było 
finansowane ze środków pochodzących z darowizny Gdańskiej In-
frastruktury Wodno-Kanalizacyjnej. 

 
   Zwieńczeniem cyklu wykładów wygłaszanych w Bibliotece z 

okazji Roku Heweliusza stała się publikacja książkowa Jan Hewe-
liusz pod red. Marii Pelczar i Jarosława Włodarczyka wydana w Ra-
domiu przez Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eks-
ploatacji_PIB. Wśród autorów referatów znalazły się nazwiska pra-
cowników Biblioteki, znawców dorobku Jana Heweliusza. 

 
   Kontynuowano pracę nad drugim tomem bibliografii adnoto-

wanej Gdańsk w literaturze obejmującej lata 1601–1700, autorstwa ze-
społu pracowników merytorycznych Biblioteki Gdańskiej, pod kie-
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rownictwem dr Zofii Tylewskiej-Ostrowskiej. Tom ukaże się drukiem 
w 2012 roku w oficynie wydawniczej słowo/obraz terytoria. 

 
Trwały prace nad skanowaniem Selenographii J. Heweliusza, która na 
ukazać się jako faksymile wydane przez Wydawnictwo Bernardinum. 
Przedstawiono pierwsze wydruki, w tym wydruk strony tytułowej, 
który zaprezentowano w trakcie konferencji naukowej Hevelius 2011. 

 
Oddana do druku trzecia część katalogu inkunabułów PAN BG, 
opracowanego przez mgr Beatę Gryzio, po korektach i uzupełnie-
niach, czeka na ukazanie się w druku w roku 2012 nakładem wydaw-
nictwa słowo/obraz terytoria . 
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18. Administracja 

 

Kontynuując działania mające przywrócić historycznemu budyn-
kowi Biblioteki dawny wygląd i objąć pracami remontowymi całość  
ponad stuletniej elewacji,  przeprowadzono konserwację oraz remont 
kolejnych, ostatnich już ścian: południowo-zachodniej i północno-
zachodniej.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego wyłoniono, jako wykonawcę, firmę Budomex. Ry-
szard Ankiewicz z Gdańska. 

Inwestycję sfinansowano z pieniędzy pożyczki z Urzędu Miasta i 
dotacji celowej na cele inwestycyjne. 

Ponadto zrealizowano, również w ramach prac elewacyjnych, 
wymianę zabytkowych okien elewacji południowo-wschodniej i pół-
nocno-wschodniej i ryzalitu wejściowego. Postępowanie w trybie 
przetargu nieograniczonego wygrała firma Polskie Pracownie Kon-
serwacji Zabytków. 

Inwestycję skontrolowała, nie wnosząc zastrzeżeń, p. Elżbieta 
Worwa z Biura Zarządzania Majątkiem Polskiej Akademii Nauk. 

Ponadto komórka administracyjna przeprowadziła jeszcze inne 
postępowania przetargowe: na archiwizację zbiorów, na konserwację 
i serwis systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych oraz na prenumera-
tę czasopism. 

 
 
W roku 2009 Komórka ds. techniczno –gospodarczych zleciła, 

zakupiła lub wykonała we własnym zakresie: 

 Wymieniono umywalkę ustawiając ją na szafce w pomieszcze-
niu szatni. 

 Zutylizowano dokumenty i czasopisma wycofane 
z księgozbioru. 
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 Wykonano konserwację trafostacji SN i NN  co wiązało się z 
całkowitym wyłączeniem prądu w budynku przy ul. Wałowej 
24 przez dwa dni. 

 Wymieniono lub naprawiono w sumie 40 lamp awaryjnych w 
budynku przy ul. Wałowej 24. 

 Wykonano zasilanie dla lodówek w Dziale Konserwatorsko-
Introligatorskim, które pozwala na odcinanie zasilania całego 
piętra, co poprawia bezpieczeństwo pożarowe. 

 Wykonano oświetlenie punktowe w Pracowni Grafiki, co 
pozwala ograniczenie zużycia energii elektrycznej. 

 Wymieniono na V piętrze dobudowanego budynku przy ul. 
Wałowej 15 zawory (5 szt.) na kaloryferach oraz zdemontowa-
no jeden. 

 Wykonano zabudowę meblową w Pracowni Odkwaszania Pa-
pieru, która usprawni pracę oraz pozwoli na swobodne prowa-
dzenie ręcznego odkwaszania najbardziej zagrożonych znisz-
czeniem materiałów. 

 Wypożyczono urządzenie do mierzenia książek – czego 
efektem było zlecenie wykonania 140 pudeł ze specjalistycznej 
tektury na miarę dla najbardziej wartościowych zbiorów 
specjalnych. 

 Zamówiono 100 pudeł na płyty CD. 

 Zamówiono specjalistyczne materiały archiwizacyjne (obwoluty 
bawełniane i pudła oraz fastykuły) na zbiory fotograficzne. 

 Wyremontowano (usunięto nieużywane kanały wentylacyjne, 
zlikwidowano umywalki wraz z instalacjami wod. – kan.) 5 pra-
cowni w Dziale Zbiorów Specjalnych oraz 1 pomieszczenia 
komórki ds. Pracowniczych wraz ze zmianą osprzętu elek-
trycznego oraz zlecono wycyklinowanie wraz z lakierowaniem 
podłóg tych pomieszczeń. 

 Wymieniono starą mocno zniszczoną wykładzinę dywanową 
na panelową wykładzinę obiektowa o wysokiej klasie ścieral-
ności przywracając Sali Katalogowej właściwy wygląd. 

 Zakupiono meble dla nowego pracownika Działu Opracowa-
nia. 
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 Zlecono przegląd komory próżniowej. Konieczne było 
ponowne spawania instalacji odprowadzającej gaz z komory 
oraz wymiana wentylatora wyciągowego z pomieszczenia od-
każania książek. 

 Zakupiono dla potrzeb Działu Konserwatorsko-
Introligatorskiego: luksomierz, lupę z lampą UV, 2 higrografy, 
aparat fotograficzny, rozbudowano do większego formatu klin 
ssący (rodzaj stołu) służący do konserwacji poszczególnych 
kart. 

 Dokonywano zakupów niezbędnych materiałów koniecznych 
do bieżącego prawidłowego funkcjonowania  budynków Bibli-
oteki oraz normalnej stałej pracy jak również dokonywano lub 
zlecano bieżące naprawy. 

 Przeprowadzano   wymagane konserwacje stałe  wszystkich in-
stalacji w obu budynkach. 
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19. Sprawy socjalne 

 
Z a k ł a d o w y  F u n d u s z  Ś w i a d c z e ń  S o c j a l n y c h   

stan środków pieniężnych na dzień 
01.01.2011  

 
13.270,48 zł 

odpis podstawowy w 2011 roku 113.000,00 zł 

odsetki bankowe        16,64  zł 

spłaty pożyczek mieszkaniowych   55.355,54 zł 

podatek od zapomóg 2011 płatny w 2012         724,00 zł 

    Ogółem       182.366,66 zł 

 
 

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

świadczenia urlopowe pracowników   (89 osób) 72.600,00 zł 

pożyczki mieszkaniowe (12 osób x 5.000,00 zł.)  60.000,00 zł 

zapomogi  (16 osób) 11.580,00 zł 

bony okolicznościowe (36 emerytów x 300,00)  10.800,00 zł 

dofinansowanie wyjazdu szkoleniowego do Ber-
lina 

 
12.070,00 zł 

nekrologi i kondolencje (4) 642,06 zł 

prowizja za prowadzenie rachunku         227,11 zł 

podatek od zapomóg  za 2010 płatny w 2011 112,00  zł 

Razem    168.031,17 zł 
 
 
Stan środków pieniężnych na 31.12.2011    

 14.335,49 
(w tym 724,00 zł podatku za 2011 do zapłaty w 2012 r.) 
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20. Kancelaria Obrony Cywilnej 

 
Kancelaria utrzymywała stały kontakt  z Wydziałem Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz z 
Polska Akademią Nauk. Korespondencja z powyższymi instytucjami przed-
stawiała się następująco:  

 
 Otrzymano Wysłano 

Kanclerz PAN 2  

WZKiOL 1 6 

Prezydent  
M. Gdańska 

 

1 
 

 
 
Kancelaria sporządziła i przekazała do WZKiOL UM w Gdańsku 4 

dokumenty: 

 Sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2010. 

 Kartę informacyjną zakładu pracy (zał.nr 1). 

 Wykaz pojazdów, maszyn, urządzeń (zał.nr 5). 

 Kartę informacyjną o informacjach OC (zał.nr 2). 
 
Ponadto opracowano i uzgodniono z Wydziałem Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Gdańsku kalen-
darzowy plan działania OC BG PAN na rok 2011 oraz kalendarzowy i 
tematyczny plan szkolenia OC BG PAN na rok 2011. 

Odpowiedzialny za obronę cywilną  mgr Jan Kordel przeszkolił w 
zakresie ochrony informacji niejawnych 3 pracowników.  
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21. Uwagi końcowe 

 

Rok 2011 w historii Biblioteki Gdańskiej zapisał się jako rok 
zmian i restrukturyzacji, będących wynikiem nowej Ustawy o Polskiej 
Akademii Nauk z 30 kwietnia 2010 roku. Decyzją nr 40/10 Prezesa 
PAN z dnia 30 grudnia 2010 została zmieniona nazwa instytucji na 
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska. Zmiana ta wywołała 
szereg następstw administracyjnych. Kolejnym novum była zmiana 
nr NIP (Decyzja nr 42/10 Prezesa PAN z dnia 30 grudnia 2010) oraz 
nr Regon na wspólny z Polską Akademią Nauk. Z zastrzeżeniem, że 
dla celów osobowych (ZUS, zwolnienia lekarskie, ubezpieczenia) 
należy się posługiwać starym numerem identyfikacji podatkowej. 

Zmiany dotknęły też struktury organizacyjnej Biblioteki, wymo-
giem nowej Ustawy o PAN była likwidacja stanowiska Głównej 
Księgowej. Mgr Alicji Świątek-Jaros, dotychczas pełniącej te obo-
wiązki, została powierzona funkcja Wicedyrektora ds. finansowo-
księgowych.  

Następstwem zmian prawnych było nadanie Bibliotece Decyzją 
nr 69 Prezesa PAN z dnia 23 grudnia 2011 roku nowego statutu. 
Zmiany legislacyjne nie miały wpływu na statutową działalność Bi-
blioteki Gdańskiej, która nadal gromadziła, opracowywała i udostęp-
niała zbiory, prowadziła działalność promocyjną i popularyzatorską 
oraz działalność naukową i dydaktyczną. 

W roku 2011, głównie dzięki pożyczce Urzędu Miasta i środkom 
inwestycyjnym z dotacji podmiotowej, udało się przywrócić dawny 
blask całej elewacji historycznego budynku oraz wymienić część 
okien krosnowych. Tak odnowiony budynek przyciąga uwagę i staje 
się bardziej zauważalny nie tylko przez turystów, ale również przez 
gdańszczan. 

  Rok 2011 jednak będzie się kojarzył z obchodami ogłoszonego 
przez Sejm RP Roku Jana Heweliusza. Biblioteka, dzięki Heweliu-
szowi, stała się znana szerokiej opinii publicznej jako skarbnica stoją-
ca na straży dziedzictwa naukowego i artystycznego gdańskiego 
astronoma. Równocześnie znana jest jako instytucja podejmująca 
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aktywność naukową (międzynarodowa konferencja, liczne projekty 
badawcze np. Muzyczne Dziedzictwo Miasta Gdańska w zbiorach PAN 
BG) i popularyzatorską (cykle wykładów, pokazów specjalistycznych, 
szkoleń, PBC), rozsławiającą jej zbiory. Pracownicy Biblioteki bardzo 
często i chętnie włączali się w życie naukowe, uczestnicząc w wielu 
konferencjach, sesjach naukowych i warsztatach specjalistycznych. 
Tak szeroka działalność zaowocowała dużą liczbą referatów i publi-
kacji naukowych. A budynki Biblioteki wpisały się na stałe w prze-
strzeń kulturalną i naukową Trójmiasta. 

      
     
 

dr Zofia Tylewska-Ostrowska 
  

 


